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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
 
1.1 Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit. 

 
Raporti i auditimit të ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të 
Brendshëm Financiar dhe Publik, pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (këtu e më 
poshtë DPHKBFP), prezanton çështjet kryesore të rezultuara në përputhshmërinë e 
veprimtarisë së institucionit me kuadrin ligjor dhe rregullator në lidhje me: Strukturën e 
Auditimit të Brendshëm dhe funksionimin e strukturave të tij, në zbatim të Ligjit Nr. 
114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, mbi aktivitetin e menaxhimit 
financiar dhe kontrollit, përputhshmëria ligjore dhe vlerësimi i strukturave kontrolluese në 
zbatim të Ligjit Nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i 
ndryshuar, si dhe mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme. Disa nga 
gjetjet kryesore të evidentuara, si dhe rekomandimet përkatëse në mënyrë të përmbledhur 
jepen më poshtë: 
 

1.2 Përshkrim i përmbledhur i gjetjeve dhe rekomandimeve nga auditimi.  
  

 NR.  
  

PËRMBLEDHJE  E GJETJES  
REF.  

ME RPA 
    

RËNDËSIA 
  

  
  REKOMANDIMI  

1.  Nga auditimi i ndryshimeve në planin 
vjetor të auditimit për periudhën objekt 
auditimi, rezulton se Spitali Rajonal 
Durrës me anë të shkresës nr. 1722/1 
datë 24.11.2021, ka paraqitur 
ndryshimin në planin vjetor. Ndryshimi 
është paraqitur në mënyrë narrative, i 
cili ka qenë si rezultat i urdhrave të dala 
nga institucioni qendror. Manuali i 
auditimit të brendshëm, nuk parashikon 
një afat se deri kur mund të jetë e 
pranueshme të bësh ndryshimin, kjo gjë 
nuk parashikohet as me ndonjë normë 
ligjore apo nënligjore.  
Paraqitja e ndryshimeve në planet 
individuale pas afatit ligjor (15 dhjetor) 
nuk reflekton ndryshimet në planin e 
konsoliduar, të ndryshimeve në planet 
individuale vjetore, pasi publikohet 
brenda datës 15 dhjetor të çdo viti dhe 
sjell konfuzion në vlerësimin e 
realizimit të planeve. 
 

   Faqe  15 E mesme DH/AB, me qëllim 
hartimin dhe paraqitjen 
sa më objektive dhe të 
saktë të planit strategjik 
të konsoliduar të marrë 
masa për përmirësimin e 
manualit pika 3.3 të 
Kapitullit III, duke 
parashikuar afatin për 
pranimin e ndryshimeve 
të planeve individuale 
para mbarimit të afatit 
ligjor të hartimit të planit 
të konsoliduar strategjik 
dhe vjetor. 
 

2 Nga verifikimi i planit të konsoliduar 
në pasqyrën nr.2 rezulton se në 
pasqyrën individuale të NJAB-së pranë 
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 
një nga subjektet e synuara për auditim 
përgjatë vitit 2022 është DH/AB në 
kundërshtim me Ligjin nr. 114/2015 të 

Faqe 17-18 E mesme DH/AB të marrë masa 
për përmirësimin e 
Manualit të Auditimit te 
Brendshëm për të 
mundësuar zgjidhjen e 
dilemave etike, si 
rezultat i kërcënimeve të 
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ndryshuar, neni 25 pika “1” dhe “2a”, 
pasi nuk ka pasur shkëmbim 
informacioni me KLSH-në, 
njëkohësisht DH/AB është vetë 
strukturë pranë së cilës NJAB-të 
raportojnë, përfshirë dhe NJAB-në e 
MFE-së duke sjellë kështu, dilema etike 
si rezultat i kërcënimeve të parimeve të
auditimit. 

parimeve të auditimit 
dhe të detajojë format e 
bashkëpunimit mes saj 
dhe NJAB-ve dhe 
NJAB-ve me KLSH-në. 
 

3 Nga auditimi i formës së organizimit të 
njësive të auditimit të brendshëm 
konstatohet se 15 NJAB janë të 
organizuara në formën “specialist”
formë e cila nuk parashikohet në pikën 
2 të VKM nr. 83, datë 03.02.2016.
Gjithashtu çështja e emërtimit të formës 
së organizimit të NJAB-ve si “zyrë”, 
“njësi” dhe “degë” është e pa 
përshtatur me specifikimet e 
parashikuara në pikën 2 të VKM nr.83 
datë 03.02.2016. 
-Nga auditimi i mbulimit të njësive 
shpenzuese më shërbim auditimi 
rezulton se nga ana e DH/AB-së nuk 
është bërë  një analizë e përditësuar 
për 2021 në nivel sistemi.  
- Nga verifikimi i kriterit të certifikimit 
të audituesve të brendshëm rezulton se 
në nivel sistemi 79% e audituesve janë 
të certifikuar dhe 21% të pa certifikuar 
dhe 13 NJAB të krijuara nuk kanë asnjë 
punonjës të certifikuar në strukturat e 
tyre, në kundërshtim me pikën 3 të 
VKM nr. 83 datë 03.02.2016. 

Faqe 29 E mesme 1.Të merren masa nga 
titullarët e institucioneve 
në të cilat funksion 
struktura e auditit të 
brendshëm për 
plotësimin me auditues 
dhe plotësimin e 
kërkesës ligjore të 
certifikimit në përputhje 
me kërkesat ligjore. 
2.DH/AB të marrë masa 
për të propozuar pranë
Ministrit të Financave 
dhe Ekonomisë, 
ndryshime në Ligjin 
nr.114/2015 “Për 
Auditimin e Brendshëm 
në Sektorin Publik” i 
ndryshuar për vendosjen 
e penaliteteve për 
titullarët që nuk kanë 
plotësuar strukturën e 
NJAB-së në përputhje 
me parashikimet ligjore. 
 

4 Nga verifikimi i auditimeve të 
planifikuara dhe atyre të realizuara 
konstatohet se në 4 NJAB dhe pse me 
staf auditues nuk është realizuar asnjë 
mision auditimi dhe në 8 NJAB të 
krijuara si struktura, nuk ka pasur staf 
auditimi e për pasojë nuk është 
realizuar asnjë mision auditimi, gjë që
tregon se këto njësi janë formale dhe 
kosto e mbajtjes së tyre në vend që t’i 
shërbejë zbatimit të ligjit është kthyer 
në një shpenzim të pa nevojshëm dhe 
pa efektivitet për buxhetin e shtetit. 

Faqe 30 E lartë Të merren masa nga 
Ministri i Financave dhe 
Ekonomisë, si përgjegjës 
për bashkërendimin dhe 
monitorimin e 
veprimtarisë së auditit të 
brendshëm në 
bashkëpunim me 
Strukturën Përgjegjëse të 
AB për të gjithë titullarët 
e NJAB-ve të cilët nuk 
realizojnë planet e tyre 
vjetore të auditimit dhe 
arsyet e devijimeve nga 
planet të analizohen  rast 
pas rasti. 
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5 Nga auditimi i procesit të certifikimit të 
audituesve të brendshëm u konstatuan : 
- nuk rezulton miratim zyrtar i modelit 
të certifikatës nga ana e Ministrit, 
model ky që vijon tu shpërndahet 
audituesve të brendshëm që prej vitit 
2017. 
-Në lidhje me regjistrin e audituesve të 
certifikuar në sektorin publik u 
konstatua se të 52 audituesit e 
brendshëm të kualifikuar fitues për 
vitin 2021 janë përshirë në Regjistrin 
Kombëtar të Audituesve të Brendshëm 
në Sektorin Publik me numrin përkatës 
individual të identifikimit, regjistër i 
përditësuar dhe publikuar edhe në faqen 
zyrtare të Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë i cili nuk jep informacione 
të mjaftueshme në lidhje me statusin e 
audituesve: aktiv ose pasiv në kryerjen 
e funksionit të audituesit, duke sjellë si 
pasojë  paraqitjen e të dhënave jo të 
plota për audituesit e certifikuar në vite. 

Faqe 48  E mesme DH/AB të marrë masa 
për përcjelljen për 
miratim te Ministri i 
Financave dhe 
Ekonomisë të modelit të 
certifikatës së audituesit 
të brendshëm, si dhe të 
marrë masa për 
rishikimin, përmirësimin 
dhe përditësimin e 
regjistrit të audituesve të 
brendshëm të certifikuar, 
me të dhëna shtesë në 
lidhje me statusin aktiv 
ose pasiv në kryerjen e 
funksionit të audituesit 
me qëllim që regjistri të 
jap të dhëna më të plota 
për audituesit e 
certifikuar në vite, të 
dhëna këto që mund të 
shërbejnë për 
analiza/metodologji të 
mëtejshme. 

6 Nga auditimi mbi procedurat e 
përgatitjes së Raportit vjetor të vitit 
2021 të sistemit financiar të brendshëm 
publik mbi funksionimin dhe progresin 
e sistemit të MFK, pyetësori i 
vetëvlerësimit nuk i është dërguar të 
gjithë njësive të qeverisjes së 
përgjithshme (NJQP), në kuptim të 
nenit 4, pika 4 të Ligjit nr.10296 datë 
08.07.2010 i ndryshuar, pasi nuk janë 
përfshirë dhe njësitë e fondeve speciale, 
si dhe njësi të tjera varësie të cilat për 
nga forma e organizimit janë 
njëkohësisht dhe shoqëri aksionare siç 
janë: OSHEE, OST, KESH etj.) dhe 
njësi shpenzuese me buxhet të madh. 
Kjo ka sjellë si pasojë që, raporti vjetor 
i konsoliduar, nuk është gjithëpërfshirës 
për sa i përket numrit të raportimit të të 
gjithë njësive të qeverisjes së 
përgjithshme, si dhe nuk mund të kemi 
një vlerësim të saktë mbi sistemin e 
MFK-së.  

Faqe 67-68 E mesme Të merren masa nga 
DH/MFKK, për 
përfundimin e procesit të 
rishikimit të Ligjit 
Nr.10296 datë 
08.07.2010 i ndryshuar, 
neni 18, pika 1, me 
qëllim përfshirjen e të 
gjitha njësive publike 
përcaktuar në nenin 3 të 
ligjit, duke rishikuar 
dispozitat për vlerësimin 
e sistemit të kontrollit të 
brendshëm edhe në 
shoqëritë aksionare etj. 
 

7 Nga auditimi mbi procedurat e 
përgatitjes së Raportit vjetor të vitit 
2021, u konstatua se Raporti vjetor nuk 

Faqe 70 E mesme DH/MFKK të marrë 
masa për miratimin e 
formatit tip/strukturës së 
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ka format tip/strukturë të miratuar me 
akt nënligjor i cili të përmbajë elementë 
të përcaktuar funksionalë dhe ligjorë. 
Mungesa e një formati tip të miratuar 
për strukturën e raportit të KBFP, nuk 
unifikon paraqitjen e dhënave të 
trajtuara në raport dhe për pasojë krijon 
konfuzion, konstatim i dalë dhe nga 
auditimet e mëparshme të KLSH, i cili 
është pranuar nga DH/MFKK. 
-Raporti nga pikëpamja strukturore
/formale nuk përmban një rubrikë të 
veçantë ku të shprehet “opinioni”. 

raportit vjetor të 
kontrollit të brendshëm 
financiar publik ku të 
përfshijë dhe rubrikën
“opinion” e cila të jetë 
shprehje e qartë e 
vlerësimit përfundimtar 
mbi efektivitetin e 
sistemeve të kontrollit të 
brendshëm. 
 

8 Të dhënat e raportuara të 9 
institucioneve në Raportin Vjetor të 
KBFP, kapitulli III nuk reflektojnë 
plotësisht cilësinë e sistemit të 
kontrollit të brendshëm për vitin 2021, 
por kryesisht për vitin 2020, pasi ato i 
përkasin vlerësimit të 
cilësisë/monitorimit të institucioneve të 
realizuara nga ana e DH/MFKK në 
fillim të vitit 2021 por që identifikojnë 
mangësitë kryesore të sistemit të 
kontrollit të brëndshëm për vitin 2020.
Për sa më sipër ky kapitull nga
DH/MFKK nuk duhet të paraqiste 
vlerësimet e cilësisë/monitorimit të 
institucioneve të sipërpërmëndura pasi 
ato nuk e reflektojnë në mënyrë të plotë 
gjëndjen e sistemit të kontrollit të 
brëndshëm për vitin 2021. 

Faqe 60   E lartë DH /MFKK të marrë 
masa që monitorimet
/vlerësimet e cilësisë e 
kryera gjatë vitit të 
realizohen në mënyrë 
dhe afat kohor të tillë që 
të reflektojnë në mënyrë 
të plotë dhe drejtë 
gjëndjen e sistemit të 
kontrollit të brëndshëm 
për të qënë pjesë e 
Raportit Vjetor të 
Kontrollit të Brendshëm
Financiar Publik të vitit 
përkatës. 

 
I.3. Konkluzioni dhe Opinioni i Auditimit. 
 
Në Drejtorinë e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit 
(DH/MFKK), kemi audituar përputhshmërinë e veprimtarisë e këtij subjekti me ligjet dhe 
aktet normative, mbi strukturën e Auditit të Brendshëm dhe funksionimin e tij në zbatim të 
Ligjit Nr.114/2015 “Për Auditimin e brendshëm në Sektorin Publik”, aktivitetin e 
Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, si dhe vlerësimi i strukturave kontrolluese, mbi bazën 
e të cilave e ushtron veprimtarinë subjekti i audituar, për periudhën nga 01.01.2021 deri më 
31.12.2021, të cilat janë baza për dhënien e opinionit më poshtë. 
Në opinionin tonë, bazuar në evidencat e auditimit dhe dokumentacionin e vënë në 
dispozicion kemi konstatuar se në veprimtarinë e DH/MFKK-së, janë evidentuar devijime të 
vogla nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi të përshkruara në paragrafin “Baza për 
Opinionin”, që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale por jo të 
përhapura dhe justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar (modifikuar)/i cilësuar1. 

                                                             
1 Opinion i kualifikuar/i cilësuar, jepet në ato raste kur është marrë siguri e arsyeshme, është siguruar një 
evidencë e mjaftueshme dhe e plotë, por janë evidentuar raste të mospërputhshmërisë me kriteret e aplikuara, të 
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Ne jemi përpjekur të sigurohemi që konkluzionet dhe opinionet tona të kenë një siguri të 
arsyeshme, si rrjedhojë e punës sonë audituese. Besojmë se evidencat e auditimit që kemi 
marrë janë të mjaftueshme dhe përshtatshme për të siguruar bazën për opinionin tonë. 
Konkluzionet dhe opinioni ynë janë të bazuara në kompetencën për vlerësim objektiv dhe 
profesional të evidencës së auditimit të kërkuar dhe të vënë në dispozicion nga DH/MFKK, e 
cila konsiderohet nga ana e jonë e mjaftueshme, e përshtatshme dhe e besueshme. Ne kemi 
përdorur gjykimin profesional dhe kemi ushtruar skepticizmin profesional në vlerësimin e 
sasisë dhe cilësisë së evidencave dhe në këtë mënyrë kemi kontribuar në garantimin e 
mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë së tyre me qëllimin e dhënies së një opinioni me siguri 
të arsyeshme. 
Auditimi është kryer sipas standardeve të cilat bazohen në Parimet Themelore të Auditimit, 
niveli 3 (ISSAI 100-999) të Standardeve Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 
Auditimit, të detajuara më pas në ISSAI-t e nivelit 4. Procedura e auditimit është bazuar në 
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit: ISSAI 400 “Parimet themelore të auditimit të 
Përputhshmërisë”, ISSAI 4000 “Standardet e Auditimit të Përputhshmërisë”; Manuali i 
Auditimit të Përputhshmërisë; praktikat e mira që lidhen me pavarësinë dhe ISSAI 130 Kodin 
e Etikës së INTOSAI dhe Kodin e Etikës së KLSH-së, si dhe dokumentimi i auditimit ka 
shërbyer si bazë për arritjen e konkluzioneve dhe dhënien e opinioni në këtë auditim 
përputhshmërie. 
 
Baza për opinion të kualifikuar (modifikuar)/i cilësuar. 
Nga rezultatet e këtij auditimi, të cilat kanë shërbyer si bazë për dhënien e opinionit të 
mësipërm, veçojmë problematikat e konstatuara si më poshtë:  
- Nga auditimi mbi procedurat e përgatitjes së Raportit vjetor 2021 të KBFP rezulton: 

• Raporti vjetor 2021, nuk është gjithpërfshirës në lidhje me plotësimin e pyetësorëve të 
vetëvlerësimit, nuk bëhet nga të gjithë subjektet e parashikuara nga neni 3, pika1 dhe 
neni 4, pika 4 e Ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 i ndryshuar; 

• 13 subjekte nuk kanë depozituar pyetësorët e vetëvlerësimit dhe ndaj tyre nuk është 
aplikuar masa (gjobë) parashikuar nga neni 29, pika 1 e Ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 
“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar; 

• mungesa e një formati/dokumenti standard tip/strukturë raporti vjetor të miratuar me akt 
ligjor/nënligjor si dhe mos parashikimi në raport i rubrikës “opinion”, ku të shprehet   
vlerësimi objektiv e profesional nga DH/MFKK, mbi vlerësimin e perfomancës së 
njësive publike bazuar në 18 indikatorët, me qëllim që të jepet siguri e arsyeshme në të 
gjitha aspektet materiale, me kriteret e përcaktuara; 

• pamje jo e plotë e të dhënave të trajtuara/mospërputhje në rubrikat/kapitujt e Raportit 
përsa i përket numrit të njësive që kanë raportuar plotësimin e pyetësorit të 
vetëdeklarimit, duke sjellë konfuzion në të dhënat e raportuara;  

- Nga auditimi i planit të konsoliduar përgatitur nga DH/AB u konstatua se: 
• Nuk ka unifikim në disa elementë të plotësimit të planeve vjetore; siç janë numri i ditëve 

që duhet të merren për bazë për llogaritjen e pushimeve të parashikuara në pasqyrën 
numër 5, katër nga nëntë subjekte të përzgjedhura për testim llogaritja e rezervave të 
planifikuara të papritura llogaritjen me bazë të ndryshme; 

• në planin e konsoliduar ka shifra, të cilat nuk janë të paraqitur si në planin individual të 
subjekteve, (rasti i UKT Durrës ka llogaritur gabim kohën maksimale të vlefshme, ndërsa 

                                                                                                                                                                                             
cilat janë materiale, por jo të përhapura, ose kur audituesi nuk është në gjendje të mbledhë prova të 
mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit, dhe efektet e mundshme janë materiale, por jo të përhapura. 
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në total shifra është paraqitur pa analizuar), nga DH/AB kjo shumë është plotësuar jo 
sipas të dhënave individuale subjektit; 

- Nga auditimi i të dhënave individuale të NJAB-ve rezultoi se, në nivel sistemi ka 34 
institucione që në përbërje të strukturave të NJAB-ve kanë më shumë se 1/3 të punonjësve të 
pa certifikuar, jo në përputhje me Ligjin nr. 114/2015 datë 22.10.2015 "Për auditimin e 
brendshëm në sektorin publik"; 
- Nga verifikimi i numrit faktik të audituesve në strukturat e NJAB rezultoi se, 53 institucione 
ose 40% e tyre kanë strukturë te paplotë kundërshtim me pikën 3 të VKM nr. 83 datë 
03.02.2016, si dhe 28 institucione kanë planifikuar numrin e audituesve në kundërshtim me 
pikën 3 të VKM nr. 83 datë 03.02.2016; 
- Nga verifikimi i pyetësorëve të vetëvlerësimit, raporteve të auditimit dhe vlerësimit të 
indikatorëve rezulton se, në vlerësimin e indikatorëve paraqiten më shumë njësi pasi ato janë 
njësi shpenzuese dhe vlerësohen me pikë nga dy drejtoritë e tjera të përgjithshme, përgjegjëse 
për vlerësimin e perfomancës, por duke mos marrë shërbimin e audimit me asnjë nga format 
e parashikuara në Ligjin nr.114/2015 i ndryshuar, janë vlerësuar me zero pikë në total. Këto 
njësi duhet të merrnin shërbim auditimi;  
- Nga verifikimi i saktësisë së vlerësimit të 4 indikatorëve rezultoi se, në raportin e  Vlerësimit 
të Sistemit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik për vitin 2021, hartuar nga Struktura 
Përgjegjëse për Harmonizimin e Kontrollit të Brendshëm Financiar, nuk është bërë një 
vlerësim në lidhje me këto katër indikatorë ku të gjykohet mbi perfomancën e NJAB-ve në 
nivel sistemi, minimalisht secila nga strukturat përgjegjëse për vlerësimin e indikatorëve të 
saj duhet të japë një opinion/gjykim apo të ishte dhënë opinion/gjykim i unifikuar nga të tri 
strukturat përgjegjëse për vlerësimin e përfomancës së njësive publike bazuar në 18 
indikatorët e perfomancës; 
- Nga auditimi mbi harmonizimin e kuadrit ligjor dhe rregullator në fuqi mbi funksionet dhe 
kompetencat e DH/AB dhe Komisionit të Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm (KKAB) u 
konstatua se, pika 1 e nenit 21 të Ligjit nr. 114/2015 i ndryshuar dhe pika 1, Kreu 1 i VKM 
nr.116/17.02.2016 “Për mënyrën e organizimit, funksionimit dhe përbërjen e KKAB në 
sektorin publik dhe përcaktimin e tarifave të trajnimit”, nuk ka të përcaktuar ndarjen e 
funksioneve të DH/AB dhe KKAB ; 
- Nga auditimi i procesit të certifikimit të audituesve të brendshëm u konstatua, se nuk 
rezulton miratim zyrtar i modelit të certifikatës nga ana e Ministrit, model ky që vijon tu 
shpërndahet audituesve të brendshëm që prej vitit 2017; 
- Në lidhje me regjistrin e audituesve të certifikuar në sektorin publik u konstatua se, regjistri 
i përditësuar dhe publikuar edhe në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë i 
cili nuk jep informacione të mjaftueshme në lidhje me statusin e audituesve: aktiv ose pasiv 
në kryerjen e funksionit të audituesit, duke sjellë si pasojë  paraqitjen e të dhënave jo të plota 
për audituesit e certifikuar në vite; 
Nga auditimi i saktësisë së Raportit vjetor të KBFP për vitin 2021 u konstatua se: 

• nga DH/MFKK nuk është kryer asnjë analizë e pyetësorëve të dërguar nga njësitë publike, 
me qëllim përcaktimin e saktësisë dhe konsistencës së plotëtimit të tyre, ku nga 138 
subjekte që kanë raportuar/plotësuar pyetësorin, për 120 subjekte nuk është bërë vlerësimi; 

• vlerësimi i pyetësorëve të vetëvlerësimit nuk parashikon mënyrën e vlerësimit të pyetjeve 
përbërëse të parimit.Një mungesë e tillë metodologjie vendos në dyshim vlerësimin e vetë 
parimit i cili përbëhet nga mesatarja e pyetjeve përkatëse.  

 
Përgjegjësitë e drejtuesve të Drejtorinë e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, 
Kontrollit dhe Kontabilitetit. 
Stafi drejtues është përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve dhe funksioneve të strukturës në 
përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi, si: Ligji Nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm 
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në sektorin publik” i ndryshuar, Ligji Nr.10296, datë 08.07.2010 i ndryshuar “Për 
menaxhimin financiar dhe kontrollin e brendshëm” dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të 
tyre.   
 
Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Përputhshmërisë  
Objektivat e punës sonë lidhen me garantimin e sigurisë së arsyeshme dhe dhënien e 
opinionit nëse aktiviteti i Drejtorisë së Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe 
Kontabilitetit është kryer në përputhshmëri me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi. Siguria 
e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje 
me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. 
Anomalitë mund të lindin nga gabimet apo mashtrimet dhe konsiderohen si materiale, nëse 
individualisht ose në tërësi ato influencojnë vendimet ekonomike të përdoruesve të raportit të 
treguesve fiskalë të konsoliduar.  
Përveç standardeve të ISSAI, ne gjithashtu kemi aplikuar gjykimin dhe skepticizmin tonë 
profesional në punën audituese.  
Gjithashtu  kemi identifikuar dhe përpunuar riskun e anomalive materiale, për shkak të 
gabimeve apo mashtrimeve, kemi planifikuar dhe kemi kryer procedura auditimi sipas 
risqeve të identifikuara, kemi grumbulluar evidencë të mjaftueshme e të përshtatshme për 
formulimin e opinionit tonë. Risku që vjen nga mos identifikimi i këtyre anomalive për shkak 
të mashtrimeve, është më i lartë se ai i gabimeve, sepse mashtrimi mund të përfshijë 
falsifikime, fshirje të qëllimshme, keqinterpretime, apo edhe mungesë të qëllimshme të 
kontrollit të brendshëm Nëse ne arrijmë në konkluzionin se ekziston një pasiguri e 
arsyeshme, ne duhet të kushtojmë më tepër rëndësi këtyre çështjeve gjatë auditimit tonë, dhe 
të modifikojmë opinionin. Konkluzionet tona janë të bazuara në punën audituese, deri në 
përgatitjen e raportit të auditimit. Megjithatë, ngjarje apo kushte specifike në të ardhmen 
mund të ndryshojnë situatën aktuale të institucionit.  
Gjithashtu, ne u mundësojmë drejtuesve një deklaratë në lidhje me kërkesat etike të 
pavarësisë sipas të cilave kemi kryer punën tonë audituese dhe komunikojmë me ta në rastet 
kur ekziston konflikt interesi apo çështje të tjera lidhur me etikën.  
Ne identifikojmë çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e përputhshmërisë dhe i 
përshkruajmë ato në raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon 
vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto 
çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre 
mund të sjellë në publikun e gjerë. 
 
 
II. HYRJA 
Mbështetur në Ligjin 154/2014 Datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 
KLSH”, në zbatim të Programit të Auditimit nr.19/1, datë 14.01.2022 i ndryshuar miratuar 
nga Kryetari i KLSH, nga data 17.01.2022 deri në datë 01.07.2022, në subjektin Drejtoria e 
Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, (këtu e më poshtë 
DPHKBFP) në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë u krye auditimi “Mbi auditimin e 
përputhshmërisë” për periudhën nga 01.01.2021 deri në 31.12.2021 nga Grupi i Auditimit me 
përbërje:  

  1.M. H.,      (Përgjegjës Grupi) 
              2.E. H.,          Auditues 

                   3.K. N.,         Auditues 
                   4.G. T.          Auditues   
Auditimi u shtri mbi çështjet kryesore të veprimtarisë së institucionit si: Strukturën e 
Auditimit të Brendshëm dhe funksionimin e strukturave të tij, në zbatim të Ligjit Nr. 
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114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, mbi aktivitetin e menaxhimit 
financiar dhe kontrollit, përputhshmëria ligjore dhe vlerësimi i strukturave kontrolluese në 
zbatim të Ligjit Nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i 
ndryshuar, si dhe mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme. 
Në përfundim të punës audituese në terren, nga grupi i auditimit janë mbajtur aktkonstatimet  
si dhe është organizuar takimi përmbyllës në terren (DPHKBFP) me datë 30.06.2022 me 
përfaqësues të strukturave drejtuese, persona të ngarkuar me përgjegjësi në aktet e mbajtura, 
si dhe grupit të auditimit.Takimi përmbyllës në terren është mbajtur sipas protokollit përkatës 
(Dokumenti standard 13) parashikuar në Rregulloren e Procedurave të Auditimit, miratuar 
me Vendimin nr.107 datë 08.08.2017 të Kryetarit të KLSH e ndryshuar.   
 
1.Objektivat e auditimit.  
Në objektivat e auditimit, përfshihet vlerësimi objektiv i evidencave, dokumentacionit të 
kërkuar dhe të vënë në dispozicion nga subjekti, për të përcaktuar nëse të dhënat e raportuara 
për periudhën objekt auditimi përputhen me kriteret përkatëse të kuadrit rregullator duke 
përfshirë këtu, dhënien e opinionit mbi përputhshmërinë e veprimtarisë së tij, nëse në të gjithë 
aspektet materiale, aktiviteti i veprimtarisë është në përputhje ose jo me dispozitat ligjore dhe 
rregulloret përkatëse.  
 
2.Qëllimi i auditimit.  
Auditimi synon në vlerësimin, nëse procedurat dhe informacionet e raportuara janë në çdo 
aspekt material në përputhje me kuadrin rregullator në fuqi në sektorin publik, Ligjin Nr. 
114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” i ndryshuar, si dhe Ligjin 
Nr.10296, datë 08.07.2010 i ndryshuar “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin e 
brendshëm”. 
Auditimi synon gjithashtu në përcaktimin nga ana e audituesve: 
-nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme për auditimin e brendshëm në sektorin publik; 
-nëse janë zbatuar parimet mbi organizimin dhe funksionimin e Njësive të Auditit të 
Brendshëm, në sektorin publik; 
-nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar publik dhe të 
sjelljes me integritet të zyrtarëve të sektorit publik; 
-auditimin e sistemeve financiare dhe transaksionet, duke përfshirë edhe vlerësimin e 
përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret; 
-dhënien e Opinionit dhe rekomandimeve për marrjen e masave për përmirësimin e 
veprimtarisë së DPHKBFP, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. 
 
3.Identifikimi i çështjes.  
Projektraporti mbi auditimin e përputhshmërisë në veprimtarinë e DPHKBFP, për periudhën 
01.01.2021 deri më 31.12.2021, ka identifikuar sipas kritereve specifike të vlerësimit, 
shqyrtimin dhe vlerësimin e fushave në vijim: 
-Vlerësimin e funksionimit të auditit të brendshëm në sektorin publik, në përputhje me Ligjin 
Nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” i ndryshuar 
-Vlerësimin e funksionimit të sistemeve të menaxhimi financiar dhe kontrollit, në përputhje 
me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin e brendshëm” 
i ndryshuar sipas komponentëve. 
 
4.Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjen nën 
auditim. 
Strukturat drejtuese kanë për detyrë që të përgjigjen për garantimin e sistemeve të 
përshtatshme dhe efektive të menaxhimit financiar dhe kontrollit, në përputhje me kërkesat e 
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kuadrit ligjor dhe rregullator përkatës. Ato janë përgjegjëse për realizimin e objektivave dhe 
zbatimin e përgjegjësive të caktuara në kuadrin ligjor dhe rregullator. 
Gjithashtu, strukturat drejtuese janë përgjegjëse për vënien në dispozicion të dokumenteve 
zyrtare, shkresore apo elektronike, si dhe informacionit të kërkuar, në kushtet dhe afatet  
vendosur prej grupit të auditimit të KLSH. 
 
5.Përgjegjësitë e audituesve. 
Audituesit e KLSH kanë përgjegjësi në dhënien e një vlerësimi objektiv, profesional e të 
pavarur, nëse aktiviteti i njësisë/DPHKBFP dhe informacioni përputhen apo jo, në të gjitha 
aspektet materiale, me kriteret e përcaktuara, i cili shprehet nëpërmjet dhënies së opinionit të 
auditimit, duke respektuar Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (INTOSAI), si dhe Kodin 
e Etikës me qëllim që të arrihet niveli i arsyeshëm i sigurisë për dhënien e këtij opinioni. Këto 
standarde kërkojnë që audituesit të respektojë kërkesat etike si dhe të planifikojë e kryejë 
auditimin, me qëllim që të arrijnë nivelin e sigurisë së kërkuar. Përgjegjësia jonë (Audituesit 
e KLSH-së) është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijohen bindjet, si dhe të shprehet 
opinion mbi aspektet që duhet të vlerësojë: 
- Nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme për auditimin e brendshëm në sektorin publik,  
-Nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit 
publik dhe të sjelljes së zyrtarëve të sektorit; 
-Nëse hartimi i Raportit Vjetor 2021 mbi zhvillimet e sistemit të kontrollit të brendshëm në 
institucionet publike është përgatitur konform kritereve dhe afateve të përcaktuara; 
-Nëse janë identifikuar dhe raportuar devijimet nga kriteret, në mënyrë që të merren veprime 
korrigjuese si dhe të identifikohen personat përgjegjës për veprimet e tyre etj.  
 
6.Kriteret e vlerësimit.  
Kriteret e vlerësimit të përdorura në këtë auditim e kanë burimin në legjislacionin përkatës që 
rregullon çështjet si drejtime të auditimit: 
-Ligji Nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 
të Shtetit”; 
- Ligji Nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” i ndryshuar, 
- Ligji Nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar;  
 
7.Standardet e auditimit. 
Standardet e zbatuara nga grupi gjatë kryerjes së angazhimit të auditimit: 
-ISSAI 100 (Parime parimet themelore të auditimit të sektorit publik), që përcakton parimet 
themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 
-ISSAI 400 (Parime parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë), që përcakton parimet 
themelore të ISSAI 100 dhe i zhvillon më tej ato, duke i përshtatur me konteksin specifik të 
auditimit të përputhshmërisë; 
-ISSAI 4000 "Prezantimi i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e përputhshmërisë”; 
-Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) që zbatohen nga anëtarët e  Federatës 
Ndërkombëtare të Kontabilistëve/IFAC; 
-Manuali i Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të Audituesve/ECA; Kërkesat e 
Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI “Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të 
Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë”; etj.; 
-Praktikat më të mira të fushës. 
 
8.Metodat e auditimit. 
Metodat e auditimit janë bazuar tek kombinimi i testeve të ndryshme të auditimit, në 
procedurat bazë dhe në procedurat analitike pas testimeve të kryera me qëllim arritjen e 
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objektivave të auditimit. Nisur nga veçoritë e subjektit të audituar/DPHKBFP funksion në 
zbatim të Ligji Nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” i ndryshuar dhe 
Ligjit Nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar; në 
mënyrë që të vlerësojë përmbushjen e detyrimeve ligjore mbi funksionimin e strukturave të 
auditit të brendshëm në sektorin publik si dhe të sistemit të menaxhimit financiar dhe 
kontrollit të brendhëm në sektorin publik. Në varësi të çështjeve të auditimit dhe vlerësimit të 
audituesve janë përdorur veçmas ose të kombinuara metodat dhe teknikat e mëposhtme: 
a. Intervistimi- duke marrë informacion nëpërmjet pyetjeve drejtuar personelit kyç të subjektit 
dhe atij të përfshirë për një çështje të caktuar, e kombinuar kjo me shqyrtimin e 
evidencave/dokumenteve përkatëse: 
b. Raporte dhe informacione - shfrytëzimi i raporteve/ informacioneve relevante që kanë 
lidhje me objektivat e auditimit dhe drejtimet e auditimit;  
c. Databaza e pyetësorëve për vlerësimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm- duke marrë 
informacionet e funksionimit të sistemit së kontrollit të brendshëm dhe menaxhimit financiar 
të subjektit; 
d. Verifikimi i dokumentacionit fizik- me përzgjedhje i çështjeve të veçanta të auditimit, sipas 
drejtimeve të auditimit; 
e. Të kombinuara, sipas rastit dhe vlerësimit të audituesve. 
Audituesit e KLSH janë përpjekur në çdo rast në përzgjedhjen e arsyeshme dhe të 
mjaftueshme të metodave dhe teknikave veçmas dhe/ose të kombinuara, si dhe shtrirjen e tyre 
për të dhënë siguri të arsyeshme në arritjen e konkluzioneve të auditimit në tërësi, dhe sipas 
drejtimeve në veçanti. 

9.Dokumentimi i auditimit. 
Audituesit e KLSH, mbi bazën e evidencave të kërkuara dhe të vëna në dispozicion,  
intervistave, takimeve, konsultave dhe komunikimeve me nëpunësit e DPHKBFP-së, kanë 
përgatitur dokumentacionin e mjaftueshëm të auditimit, si rezultat i kuptimit të qartë të 
kritereve të përdorura, të fushë-veprimit të auditimit; të gjykimeve, të përfundimeve të 
arritura mbi bazën e programit të auditimit, natyrën, kohën, shtrirjen dhe rezultatet e 
procedurave të kryera; arsyetimin pas të gjitha çështjeve të rëndësishme që kërkohet për 
ushtrimin e gjykimit profesional, si dhe konkluzioneve lidhur me to. Në këtë mënyrë, 
dokumentimi i auditimit është kryer nëpërmjet letrave të punës, shënimeve, e-mail-ve, të 
finalizuar këto në aktkonstatimet e mbajtura në subjekt dhe më pas me shqyrtimin e 
observacioneve të subjektit, të cilat kanë shërbyer si bazë për hartimin e këtij Raporti. 
 
III. PËRSHKRIMI AUDITIMIT 
 
1 INFORMACION I PËRGJITHSHËM MBI SUBJEKTIN NËN AUDITIM. 
 
DPHKBFP, funksionon në zbatim të Ligjit Nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në 
sektorin publik” i ndryshuar dhe Ligjit Nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar 
dhe kontrollin” i ndryshuar, si dhe Rregullores së brendshme miratuar me Urdhërin nr. 52, 
datë 10.03.2021 të ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për miratimin e rregullores së 
brendshme të organizimit dhe funksionimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë”, neni 
17. Ajo është njësi strukturore e Ministrisë së  Financave dhe Ekonomisë. DPHKBFP ka si 
mision të saj harmonizimin e standardeve, rregullave dhe procedurave për kryerjen, 
monitorimin dhe raportimin e veprimtarisë së menaxhimit financiar, kontrollit dhe 
kontabilitetit, si dhe auditimit të brendshëm në sektorin publik.  
DPHKBFP përbëhet nga 2 drejtori:1.Drejtoria e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm (këtu e 
më poshtë DH/AB) dhe 2.Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe 
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Kontabilitetit (këtu e më poshtë DH/MFKK), funksionet, misioni dhe detyrat e të cilave janë 
përcatuar në nenin 17 të Rregullores së brendshme të MFE.  
 
2  Përshkrimi i auditimit, sipas drejtimeve të auditimit:  
 
2.1 Mbi strukturën e Auditit të Brendshëm dhe funksionimin e strukturave të tij në 
zbatim të Ligjit Nr.114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”. 
 
2.1.1 Mbi hartimin dhe zbatimin e planeve strategjike dhe vjetore nga ana e struktutrave të 
auditit të brendshëm.  
 
Në zbatim të këtij drejtimi të programit të auditimit “Nr.19/1, datë 14.01.2022”, i ndryshuar u 
shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:  
 Plani strategjik 2022 -2024 dhe vjetor i konsoliduar, hartuar nga DH/AB, pranë MFE. 
 Planet individuale vjetore të Njësive të Auditimit të Brendshëm. 
Auditimi i këtij drejtimi u mbështet në bazën ligjore: 
Ligji Nr.114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, i 
ndryshuar; 
 VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të Auditimit 
të Brendshëm në Sektorin Publik”; 
 Manuali i “Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik” miratuar me Urdhrin nr.100, të 
Ministrit të Financave dhe Ekonomisë datë 25.10.2016. 
 
Afatet e dërgimit të planeve pranë DH/AB 
Struktura Përgjegjëse e Harmonizimit për auditimin e brendshëm ka si funksion të saj të 
përcaktuar në pikën “ç” të nenit 24 të Ligjit nr.114/2015, datë 22.10.2015 “ Për Auditimin e 
Brendshëm në Sektorin Publik” i ndryshuar, përgatitjen dhe administrimin e planit të 
konsoliduar strategjik vjetor të veprimtarisë së auditimit të brendshëm në njësitë publike. Për 
këtë arsye ajo konsolidon planet individuale të Njësive të Auditit të Brendshëm (NJAB).  
Në pikën 3.3 të kapitullit III të Manualit të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik, 
përcaktohet:“Afati i përgatitjes dhe miratimit të planit strategjik dhe planit vjetor përcaktohet 
se: “Plani Strategjik dhe Plani Vjetor, i përgatitur nga njësitë e AB, para se të dërgohet për 
miratim tek titullari i njësisë publike, duhet të dërgohet për mendim tek Komiteti i Auditimit 
të Brendshëm deri me datën 30 Shtator të çdo viti, i cili e shqyrton dhe jep mendim deri me 
datën 10 Tetor të çdo viti. Planet pas dhënies së mendimit të KA-së, miratohen nga titullari i 
institucionit dhe ato dërgohen jo më vonë se data 20 Tetor e çdo viti, në strukturën 
përgjegjëse për harmonizimin e auditimit të brendshëm. Struktura përgjegjëse për 
harmonizimin e auditimit të brendshëm, brenda datës 15 Dhjetor të çdo viti përgatit planin e 
konsoliduar strategjik dhe vjetor për të gjithë veprimtarinë e sistemit të auditimit të 
brendshëm në sektorin publik”. 
Afati i dorëzimit të planeve nga ana e NJAB-ve pranë strukturës përgjegjëse për 
harmonizimin: 
Nga të dhënat e vëna në dispozicion të grupit të auditimit nga ana e DH/AB rezultojnë 
evidenca për 133 NJAB nga 135 të krijuara, (2 janë jo funksionale). 119 subjekte e kanë 
dorëzuar planin brenda afatit 20 Tetor, 4 subjekte përtej këtij afati por brenda muajit tetor të 
vitit 2021, (gjithsej 123 subjekte), 2 subjekte kanë raportuar në dhjetor të 2021 (pas afatit 
ligjor) dhe 3 subjekte kanë dorëzuar planin në vitin 2022(“OST”SHA Tiranë; Bashkia 
Tepelenë; Universiteti Politeknik i Tiranës) Bashkia Tepelenë e ka bërë dërgimin e planit me 
e-mail dhe është e përfshirë në 123 NJAB-të të cilat kanë raportuar, 5 subjektet që nuk kanë 
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bërë raportim janë:Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare;Universiteti Mjekësisë;Qendra 
Spitalore Lushnjë;Qendra Spitalore Korçë dhe Bashkia Divjakë. 
Të dhënat në lidhje me afatet e dorëzimit paraqiten si më poshtë: 
Tabela nr.1 “Afatet e dorëzimit të planeve nga subjektet” 

Nr. Rendor Periudha e dorëzimit te planit Nr. I institucioneve 
1 Brenda dt. 20.10.2021 119 
2 ]20-31] Tetor 4 
3 Dhjetor 2021 2 
4 Pa raportim 5 
5 Raportim në 2022 3 

Totali 133 
Burimi: DH/AB; Përpunuar nga KLSH (2022) 
 
Në planin e konsoliduar strategjik dhe vjetor të hartuar nga DH/AB paraqitet ky informacion 
në lidhje me 135 NJAB-të, por ka diferenca me të dhënat e tabelës së më sipërme për shkak 
se ka pasur plane të cilat kanë mbërritur në formë shkresore përtej afatit ligjor të hartimit të 
planit të konsoliduar.  
Për mos përmbushjen e detyrimit të NJAB-ve për dorëzimin në afat të planeve strategjike dhe 
vjetore individuale, nga ana e strukturës përgjegjëse u janë dërguar shkresa subjekteve.  Për 6 
subjektet të cilat nuk kanë raportuar fare dhe 4 subjektet që nuk kanë raportuar në rrugë 
zyrtare nga ana e DH/AB-së u janë adresuar problematikat me anë të shkresave përkatëse të 
datës 24.01.2022. 

Ndryshimet në planet vjetore të NJAB-ve. 
Manuali i Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik, miratuar me Urdhrin nr.100, datë 
25.10.2016, kapitulli III, pika 3.5 “Rishikimi i planeve strategjikë dhe vjetor të Auditimit të 
Brendshëm” përcakton se: “Ndryshimet në planin vjetor të Auditimit të Brendshëm duhet të 
arsyetohen me shkrim nga drejtuesi i NJAB, ndryshime të cilat miratohen nga titullari i 
njësisë, pasi të jetë marrë edhe mendimi i Komitetit të Auditimit, (atje ku krijohet)”. 
“Të gjithë planet vjetore dhe strategjike të rishikuar të auditimit të brendshëm duhet t’i 
dërgohen strukturës përgjegjëse të harmonizimit për AB-në, së bashku me shpjegimet e 
ndryshimeve të bëra. 
Nga shqyrtimi i të dhënave mbi planet vjetore dhe strategjike: 
 
Titulli gjetjes: Paraqitja e ndryshimeve në planet individuale të NJAB-ve përtej afatit 

ligjor të hartimit nga DH/AB të planit të konsolidur strategjik dhe vjetor. 
Situata: Nga auditimi i ndryshimeve në planin vjetor të auditimit për periudhën 

objekt auditimi rezulton se Spitali Rajonal Durrës me anë të shkresës nr. 
1722/1 datë 24.11.2021, ka paraqitur ndryshimin në planin vjetor  
miratuar nga titullari. Ndryshimi i bërë është paraqitur në mënyrë 
narrative, i cili ka qenë si rezultat i urdhrave të dala nga institucioni 
qendror. Manuali i auditimit të brendshëm, parashikon të drejtën e NJAB-
ve për të bërë ndryshime në plan, por nuk përcakton një afat deri kur 
mund të jetë e pranueshme të bësh ndryshimin, kjo gjë nuk parashikohet 
as me ndonjë normë ligjore apo nënligjore.  
Në pikën 3.3 të kapitullit III të Manualit të Auditimit të Brendshëm në 
Sektorin Publik, përcaktohet: “ ... Struktura përgjegjëse për harmonizimin 
e auditimit të brendshëm, brenda datës 15 Dhjetor të çdo viti përgatit 
planin e konsoliduar strategjik dhe vjetor për të gjithë veprimtarinë e 
sistemit të auditimit të brendshëm në sektorin publik”. Paraqitja e 
ndryshimeve në planet individuale pas afatit ligjor (15 dhjetor) nuk 
reflekton ndryshimet në planin e konsoliduar, të ndryshimeve në planet 
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individuale vjetore, pasi publikohet brenda datës 15 dhjetor të çdo viti dhe 
sjell konfuzion në vlerësimin e realizimit të planeve. 

Kriteri: Ligji nr.114/2015, datë 22.10.2015 “Për Auditimin e Brendshëm në 
Sektorin Publik” i ndryshuar; gërma “ç”, neni 24: 
Manuali i Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik, miratuar me 
Urdhrin nr.100, datë 25.10.2016, pika 3.3 dhe 3.5 kapitulli III. 

Efekti/Ndikimi: -Ndryshimet në planet vjetore individuale të paraqitura nga NJAB-të pas 
afatit ligjor (15 dhjetor) nuk reflektohen në planin e konsoliduar strategjik 
dhe vjetor të përgatitur nga DH/AB, nuk ka koherencë mes planeve 
individuale dhe atij të konsoliduar në nivel sistemi.  
-Gjithashtu kemi gjykim jo të saktë nga ana e DH/AB, mbi zbatimin e 
planeve në nivel sistemi pasi krijohet konfuzion sepse realizimi faktik 
krahasohet me planin e ndryshuar të pareflektuar në planin e konsoliduar. 

Shkaku: Pranimi i ndryshimeve në planin individual nga ana e DH/AB-së pas 
afatit ligjor për përgatitjen e planit të konsoliduar strategjik dhe vjetor. 

Rëndësia: E mesme 
Rekomandimi: Drejtoria e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm, me qëllim hartimin 

dhe paraqitjen sa më objektive dhe të saktë të planit strategjik të 
konsoliduar të marrë masa për përmirësimin e manualit pika 3.3 të 
Kapitullit III, duke parashikuar afatin për pranimin e ndryshimeve të 
planeve individuale para mbarimit të afatit ligjor të hartimit të planit të 
konsoliduar strategjik dhe vjetor. 

  
Hartimi i planit të konsoliduar vjetor dhe strategjik nga DH/AB. 
Bazuar në Manualin e Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik, miratuar me Urdhrin 
nr.100, datë 25.10.2016, kapitulli II, pika 2.2 d, përcaktohet se: “Struktura përgjegjëse për 
harmonizimin e auditimit të brendshëm: d) Përgatit dhe administron planin e konsoliduar 
strategjik dhe vjetor të veprimtarisë së auditimit të brendshëm në njësitë publike.” Sipas 
formateve standard të planit strategjik të përcaktuar në kapitullin III të Manualit e Auditimit 
të Brendshëm në Sektorin Publik, përcaktohet se:“Pasqyrat e planit strategjik dhe vjetor 
duhet të plotësohen në EXCEL” dhe pjesë e tij janë 5 pasqyrat përmbledhëse. 
Pasqyrat pjesë përbërëse e planit janë: 
1. Pasqyra 1 “Vlerësimi i nivelit të riskut për të gjithë subjektet që duhet të auditohen 

nga NJAB 
2. Pasqyra 2 “Plani strategjik i subjekteve të synuara për t’u audituar për vitet 
3. Pasqyra 3 “Plani i angazhimeve të NJAB për vitin     
4. Pasqyra 4 “Planifikimi i nevojave për trajnim të NJAB për vitin     
5. Pasqyra 5 “Planifikimi i buxhetit dhe shpërndarja e burimeve te NJAB për vitin    
Për të bërë kontrollin e saktësisë dhe plotësisë në lidhje me konsolidimin e planeve u 
përzgjodh një kampion në mënyrë rastësore 9 institucione nga 128 që kanë paraqitur planin 
individual, duke përjashtuar subjektet e përzgjedhura për testim nga grupi i mëparshëm i 
auditimit. Kampioni përzgjedhur paraqitet si më poshtë: 
1. Bashkia Dropull 
2. Bashkia Kamëz 
3. Bashkia Peqin 
4. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 
5. Gjykata Kushtetuese                
6. FSDKSH 
7. Spitali Rajonal Vlorë 
8. Ujësjellës Kanalizime Durrës 
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9. Ujësjellës Kanalizime Shkodër 
 
Planet individuale u kërkuan në formatin Excel, pasi kjo kërkesë është e parashikuar dhe në 
kapitullin “Formatet Standard për kapitullin III” të Manualit të AB. Nga grupi i auditimit u 
bë verifikimi i çdo pasqyre të planit të konsoliduar strategjik duke u nisur nga planet 
individuale. Nga verifikimi  rezultoi se konsolidimi për çdo format pasqyre paraqitet si vijon: 
Pasqyra 1:“Vlerësimi i nivelit të riskut për të gjithë subjektet, që duhet të auditohen nga 
NJAB” konsolidimi i kësaj pasqyrë është bërë konform formatit. 
Nga auditimi i  pasqyrës nr.1 rezultoi si më poshtë: 
Tabela nr.2 “Pasqyra nr.1 e konsoliduar sipas planeve individuale dhe atij të konsoliduar” 

Institucioni 
DH/AB-MFE KLSH   Subjekt

e 

Fusha 

I lartë 

I 
m

esëm
  

I ulët 

Subjekt
e 

Fusha 

I lartë 

I 
m

esëm
  

I ulët 

Bashkia Kamëz 23 23 4 10 9 23 23 4 10 9 
Bashkia Peqin 20 20 5 11 4 20 20 5 11 4 
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 25 25 7 12 6 25 25 7 12 6 
Gjykata Kushtetuese                9 9 0 4 5 9 39 0 4 5 
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 20 20 0 17 3 20 20 0 17 3 
Spitali Rajonal Vlorë 4 4 3 1 0 4 4 3 1 0 
Ujësjellës Kanalizime Durrës 10 10 6 3 1 10 n/a 6 3 1 
Ujësjellës Kanalizime Shkodër 16 16 5 11 0 16 16 5 11 0 
Bashkia Dropull 6 15 3 12 0 6 15 3 12 0 

Burimi: Përpunuar nga KLSH (2022) 
 
Në planin e konsoliduar, të përgatitur nga MFE në pasqyrën nr. 1 për Gjykatën Kushtetuese 
paraqiten 9 subjekte dhe 9 fusha, por nga verifikimi i planit individual rezulton se janë 9 
subjekte dhe 39 fusha, pra ndryshe nga paraqitja e DH/AB ndërsa risqet nga subjekti janë të 
plotësuara në nivel subjekti dhe jo në nivel fushe. 
Për Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor-Fushat në pasqyrën nr.1 nuk 
janë të ndara për çdo subjekt, vlerësimi i riskut jepet për nivel subjekti. 
Për Ujësjellës kanalizime Durrës-në pasqyrën nr.1 individuale të këtij subjekti, kolona 
“fusha” është e paplotësuar e për këtë arsye nga ana e grupit të auditimit nuk mund të 
konkludohet për numrin e tyre, në planin e konsoliduar të DH/AB-së paraqiten 10 fusha. 

Pasqyra 2: “Plani strategjik i subjekteve të synuara për tu audituar për vitet 2022 – 2024” 
Nga krahasimi i pasqyrës nr.2 të paraqitur në planin e konsoliduar dhe ato individuale 
paraqitet situata si më poshtë:  
Tabela nr.3“Pasqyra nr.2 e konsoliduar sipas planeve individuale dhe atij të konsoliduar” 

INSTITUCIONI 

Sipas DH/AB Sipas KLSH 
SUBJEKTE TË SYNUARA PËR TU 

AUDITUAR SIPAS VITEVE 
SUBJEKTE TË SYNUARA PËR TU 

AUDITUAR SIPAS VITEVE 
Viti  Viti I   Viti I  Viti  Viti I   Viti I  

planifikuar planif+1 planif+2 planifikuar planif+1 planif+2 
2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Bashkia Kamëz 8 8 8 8 8 8 
Bashkia Peqin 10 11 11 10 11 11 
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 16 9 10 10 9 10 
Gjykata Kushtetuese                6 7 7 7 7 7 
FSDKSH 21 20 20 20 20 20 
Spitali Rajonal Vlorë 4 4 6 4 4 6 
Ujësjellës Kanalizime Durrës 10 10 10 10 10 10 
Ujësjellës Kanalizime Shkodër 9 9 9 8 9 9 
Bashkia Dropull 6 6 6 6 6 6 

Burimi: Përpunuar nga KLSH (2022) 
 
Nga DH/AB për Gjykatën Kushtetuese në planin e konsoliduar për vitin 2022 paraqiten 6 
subjekte të synuara për t’u audituar ndërsa në planin individual paraqiten 7, prej DH/AB nuk 
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është pasqyruar subjekti “Sistemi i detyrimeve të prapambetura”, dhe në fakt duhet të 
rezultojnë 7. 
Vihet re se tek Gjykata Kushtetuese nuk ka koherencë mes pasqyrës 2 dhe 3 të planit, tek 
plani strategjik në pasqyrën 2 paraqiten 7 subjekte të synuara për t’u audituar për vitin 2022, 
ndërsa tek pasqyra nr.3, në planin vjetor jepet 1 subjekt dhe 7 fusha auditimi.  
-UKT Durrës, në pasqyrën nr.2 tek subjektet për t’u audituar për vitet 2023 dhe 2024 nuk 
janë të plotësuara subjektet, por vetëm është plotësuar më shifrën “1” e gjithë kolona, por kjo 
nuk paraqitet e tillë dhe në planin e konsoliduar të DH/AB-së, subjektet duhen shënuar në 
secilin prej viteve, pra UKT Durrës nuk ka respektuar formatin e kësaj pasqyre. 
 NJAB e ngritur pranë MFE ka si subjekt auditimi DH/AB. 
 

Titulli gjetjes:  Struktura Përgjegjëse për Auditin e Brendshëm(DH/AB) përzgjedhur 
nga NJAB e MFE, shkak për kërcënimin e parimeve të auditimit. 

Situata: Nga verifikimi i planit të konsoliduar në pasqyrën nr.2 rezulton se në 
pasqyrën individuale të NJAB-së pranë Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë një nga subjektet e synuara për auditim përgjatë vitit 2022 
është DH/AB.  
Sipas Ligjit nr. 114/2015 të ndryshuar, neni 25, pika “1” dhe “2a” 
Struktura përgjegjëse për auditimin e brendshëm dhe njësitë e auditimit 
të brendshëm: “ ...bashkëpunon me KLSH  bazuar në parimet e 
komunikimit të vazhdueshëm , angazhimit, mirëkuptimit dhe besimit të 
ndërsjellë. Mbi bazën e këtyre parimeve fushat kryesore të 
bashkëpunimit janë: Shkëmbimi i planit të konsoliduar të auditimit me 
synim shmangien e mbivendosjeve...”. 
Në zbatim të këtij detyrimi ligjor nga NJAB është planifikuar për auditim 
DH/AB, pa pasur shkëmbim informacioni me KLSH-në njëkohësisht 
DH/AB është vetë strukturë pranë së cilës NJAB-të raportojnë, përfshirë 
dhe NJAB-në e MFE-së duke sjellë kështu, dilema etike si rezultat i 
kërcënimeve të parimeve të auditimit. 
Veprimi i sipërm është kompetencë e Drejtuesit të NJAB-së . 

Kriteri: Ligji nr.114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në 
Sektorin Publik”, i ndryshuar neni 25, pika “1” dhe “2a”, Manuali i 
Auditimit të Brendshëm miratuar me Urdhrin nr.100, datë 25.10.2016. 
pika 2.7 dhe 2.7.4. 

Efekti/Ndikimi: Konflikt interesi auditimi i Strukturës Përgjegjëse për Auditin e 
Brendshëm(DH/AB) nga NJAB e MFE, pasi kemi mbivendosje të 
auditimeve në DH/AB ( nga NJAB-MFE  dhe nga KLSH). 
Auditimi i DH/AB-së nga NJAB e MFE-së kërcënon parimet etike për 
shkak të rishikimit dhe konfliktit të interesave duke qenë struktura pranë 
së cilës raporton dhe e vlerëson për përfomancën. 

Shkaku: Mos bashkërendimi mes NJAB-së së MFE dhe DH/AB-së dhe NJAB-së 
së MFE me KLSH-në. Mosinterpretim i saktë i Ligjit për Auditimin e 
Brendshëm  i të drejtave dhe detyrimeve të këtyre strukturave dhe 
mosparashikimi në manualin e AB  për zgjidhjen e dilemave etike, siç 
është ky rast. 

Rëndësia: E mesme 
Rekomandimi: Drejtoria e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm të marrë masa për 

përmirësimin e Manualit të Auditimit te Brendshëm për të mundësuar 
zgjidhjen e dilemave etike, si rezultat i kërcënimeve të parimeve të 
auditimit dhe të detajojë format e bashkëpunimit mes saj dhe NJAB-ve 
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dhe NJAB-ve me KLSH-në. 

 
Pasqyra 3: “Plani i angazhimeve të NJAB për vitin 2021” 
Nga verifikimi i saktësisë së konsolidimit të kësaj pasqyre rezulton si në tabelën më poshtë: 
 Tabela nr.4 “Pasqyra nr.3 e konsoliduar sipas planeve individuale dhe atij të konsoliduar” 

Nr. 

Sipas DH/AB Sipas KLSH 
A
u
di
ti
m
e            
G
jit
hs
ej 

Shërbimet e Sigurisë   

 
Shërbi
met e 

konsule
ncës 

                                                                                
Grupi i 

Auditimi
t   

(nr.audit
ues) 
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me            

Gjiths
ej 
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ncës 
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(nr.audit
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A
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A
. t

ë 
ko

m
b 

 Bashkia Kamëz 8 1 0 0 0 7 0 19 8 1       7 20 2-3 
Bashkia Peqin 10 3 0 2 0 5 0 30 10 3 0 2 0 5 0 3 
Drejtoria e Përgjithshme e 
Burgjeve 16 2 0 0 0 9 5 26 16 2 0 0 0 9 5 3 
Gjykata Kushtetuese               6         6   6 1         1   1 

FSDKSH 22 1       
2
0 1 133 22 1       

2
0 1 133 

Spitali Rajonal Vlorë 4 4           4 4 4           1 
Ujësjellës Kanalizime 
Durrës 10 9 1         30 10 9 1         3 
Ujësjellës Kanalizime 
Shkodër 9 6       3   27 9 6       3   24 

Bashkia Dropull 15 12       3   45 15 
1
3       3   3 

Burimi: Përpunuar nga KLSH (2022) 
 
Pasqyra 3 e planit të konsoliduar nuk ka të dhëna mbi subjektet e fushat e auditimit, siç 
paraqitet kjo pasqyrë në formatet standard të  Manualit të AB. 
-Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në pasqyrën individual nr. 3 (plani vjetor) paraqet 11 
subjekte dhe 11 fusha, por të llojet e auditimeve janë plotësuar disa auditime për një fushë, 
dhe nga ana e MFE kjo është paraqitur sipas plotësimit të vetë subjektit. Numri i audituesve 
në kolonën e fundit sipas MFE është 19, por në fakt rezultojnë të jenë 3 auditues e nuk mund 
të paraqitet totali si shumë aritmetike e audituesve të angazhuar në një auditim. Po ashtu në 
planin individual të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve tek qeliza “fusha” paraqitet 
“Prokurime të vogla, normativa materiale” të tilla ato duhet të ishin paraqitur 3 fusha për çdo 
subjekt dhe jo një fushë. 
Në planin vjetor (Pasqyra nr.3) të subjektit paraqiten maksimalisht të angazhuar 3 auditues, 
po ashtu dhe në pasqyrën numër 4 ku tregohet plani i trajnimeve, parashikohen të jenë 
maksimalisht 3 auditiues, por në pasqyrën 5 të kostos paraqiten dhe llogariten kostot për 4 
auditues të planifikuar, pra në lidhje më drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve ka një mos 
konsistencë në të  dhënat e  paraqitura. 
-Në pasqyrën nr.3 si nga DH/AB dhe nga ana e FSDKSH paraqitet numri i audituesve 133, në 
fakt numri total i audituesve është 12, në disa auditime vihet re që është vënë numri total i 
audituesve 5.5, për këtë qelizë të tabelës, duhet të bëhen saktësime dhe nuk mund të 
mbledhësh totalin si një shumatore aritmetike. 
-Për Spitalin Rajonal Vlorë në pasqyrën nr. 3, në planin e konsoliduar të përgatitur nga 
DH/AB rezulton, që kolona e fundit e tabelës e cila lidhet me numrin e audituesve të jetë 
plotësuar me shumën aritmetike të audituesve, 4 auditues por në  fakt është një auditues me 4 
angazhime auditimi, në planin individual, kjo shumë është vendosur 1. 
-Ujësjellës Kanalizime Shkodër, në Pasqyrën nr.3 të planit individual vjetor shuma në 
kolonën “Auditime gjithsej” dhe “auditime përputhshmërie” është e pasaktë duhet të jenë 9 
auditime gjithsej dhe 6 auditime përputhshmërie, jo siç janë paraqitur përkatësisht 9 dhe 5 
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sipas UKT Shkodër. Në po të njëjtë pasqyrë, shuma e audituesve është vendosur si një 
shumatore aritmetike e numrit të audituesve të përfshirë në misionet e auditimit në planin e 
konsoliduar të DH/AB-së është 27  dhe as 24 siç është në planin individual. 
 
Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar 
është paraqitur observacioni me shkresë nr. 169/11, datë 25.08.2022, protokolluar në KLSH 
nr.19/5 datë 29.08.2022 “Mbi Projektraportin e Auditimit” nga z. A. Gj. me detyrë Sekretar  
Përgjithshëm, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 
Pretendimi i subjektit: “.....gjykojmë të nevojshme, dhënien e një sqarimi në lidhje me 
mënyrën e kuptimit dhe plotësimit të kolonës së fundit (kolona nr.5) të Pasqyrës nr. 3 “Plani i 
angazhimeve të NJAB për vitin”....sqarojmë se përsa është proceduar dhe përllogaritur nga 
ana e DH/AB, ka qenë në uniformitet me metodologjinë dhe materialin shpjegues të 
plotësimit të pasqyrave të planit strategjik, në Manualin e Auditimit të Brendshëm, miratuar 
me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 100, datë 25.10.2016, ku përcaktohet se Rreshti i 
fundit “ shuma”: do të plotësohet për kolonat 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, dhe 5. 
Shumatorja nuk identifikon numrin e audituesve në fakt, por numrin total të audituesve 
pjesëmarrës në grupet e auditimit, gjatë misioneve të angazhimit gjatë vitit kalendarik. 
Megjithatë vlerësojmë maksimalisht çdo sugjerim tuajin. Për të përfshirë ndonjë informacion 
apo sqarim shtesë, në funksion të qartësimit të këtij treguesi”. 
Qëndrimi i audituesve shtetërorë: Referuar observacionit Ju saktësoni se kolona nr. 5 nuk 
identifikon numrin e audituesve në fakt, por nga plotësimi i tabelës rezulton se kolona nr.5 
“grupi i auditimit( nr. auditues)” paraqet një shumatore artmetike, gjë e cila krijon konfuzion 
mbi numrin e audituesve të NJAB. Metodologjia dhe materiali shpjegues i plotësimit të 
pasqyrave të planit strategjik duhet të përmirësohet duke shtuar një shënim, i cili të japë 
shpjegim mbi plotësimin e kolonës nr.5 të tabelës, ku të saktësohet se kolona paraqet numrin 
faktik të angazhuar në misionet e auditimit gjatë vitit kalendarik. Për sa më sipër observacioni 
nuk merret në konsideratë.  
Pasqyra nr. 4 :“Planifikimi i nevojave për trajnim të NJAB për vitin”. 
Nga auditimi konstatohet se nga ana e DH/AB kjo pasqyrën nuk është paraqitur e konsoliduar 
sipas pasqyrës, që paraqitet në formatet standard në Manualin e AB, nga ana e DH/AB pra 
konsolidimi nuk bëhet në çdo kolonë si në pasqyrat individuale por veç një listë temash e 
përmbledhur nga planet individuale të subjekteve. 
Në lidhje me subjektet e përzgjedhura për t’u testuar nga grupi i auditimit, paraqitja e 
përmbledhur e kësaj pasqyrë paraqitet si në tabelën më poshtë: 
 
Tabela nr.5 “Pasqyra nr.4 e konsoliduar sipas planeve individuale” 

Institucioni Pjesëmarrës në trajnim (nr. 
personave) 

Periudha                                            
(gjatë vitit)                                       

Kohëzgjatja e trajnimit        
(në ditë) 

Bashkia Kamëz 3 Prill-Maj; Tetor -Dhjetor 9 
Bashkia Peqin 3 janar-dhjetor 5 
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 2-4 janar-dhjetor 20 
Gjykata Kushtetuese                1 korrik 5 
FSDKSH 11 shtator-dhjetor 6 
Spitali Rajonal Vlorë 1 Maj 5 
Ujësjellës Kanalizime Durrës 3 Viti 2022 15 
Ujësjellës Kanalizime Shkodër 2 Prill Maj 10 
Bashkia Dropull 3 gjatë vitit 2-3 ditë 

Burimi: Përpunuar nga KLSH (2022 
-Në pasqyrën nr.4 të UKT Durrës, koha e parashikuar për të bërë trajnimet nuk është e 
planifikuar në cilin muaj, por shënohet “viti 2022”, po ashtu në pasqyrën nr.4  individuale të 
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UKT Shkodër rezulton të jetë plotësuar gabim kolona “Kohëzgjatja e trajnimit(në ditë)”duhet 
të ishte 10 (5 trajnime me nga 2 ditë) dhe jo 2 siç është paraqitur tek totali. 
-Bashkia Dropull, në pasqyrën nr.4 nuk parashikohet periudha në të cilën mendohet të 
realizohet trajnimi i stafit të audituesve por paraqitet shënimi “Gjatë vitit”, dhe mungon 
shuma totale, secili trajnim është i paqartë për kohëzgjatjen pasi rezulton 2-3 ditë për çdo 
temë. 
Pasqyra nr. 5: “Planifikimi i buxhetit dhe shpërndarja e burimeve të NJAB për vitin”  
Nga verifikimi që u bë në subjektet e zgjedhura, rezultuan disa diferenca mes shifrave të 
paraqitura në planet individuale të subjekteve dhe atyre të paraqitura në planin e konsoliduar 
nga DH/AB.  Më konkretisht ato paraqiten si më poshtë: 
 
Tabela nr.6: “Pasqyra nr.5 e konsoliduar sipas planeve individuale dhe atij të konsoliduar” 

INSTITUCIONI 

Sipas DH/AB Sipas KLSH 
Burimet e PLAN. Buxhet I Plan Burimet e PLAN. Buxhet I Plan 

Ditë 
/AB 

Ditë/perso
n për 
NJAB 

Buxhe
ti 

gjithse
j (000) 

Nr. i 
punonjës

ve 

Kosto/pers
on 

Dit
ë 

/AB 

Ditë/perso
n për 
NJAB 

Buxhe
ti 

gjithse
j (000) 

Nr. i 
punonjës

ve 

Kosto/pers
on 

Bashkia Kamëz 594 198 3485 3 1161 780 260 3485 3 1161 
Bashkia Peqin 609 203 2042 3 680.6 609 203 2042 3 681 
Drejtoria e Përgjithshme e 
Burgjeve 846 211.5 5,234 4 1,309 852 213 5234 4 1309 
Gjykata Kushtetuese                195 195 920 1 920 186 186 920 1 920 

FSDKSH 2484 207 19619 12 1634.9 
248

4 207 19631 12 1636 
Spitali Rajonal Vlorë 203 203 609 1 609 203 203 608 1 609 
Ujësjellës Kanalizime Durrës 630 210 3,036 3 1,012 n/a 210 3036 3 998 
Ujësjellës Kanalizime 
Shkodër 609 203  2,193   3   732,6  609 203 2198 3 732.6 
Bashkia Dropull 561 187 3120 3 1040 561 187 3120 3 1040 
Burimi: Përpunuar nga KLSH (2022) 
 
-Në lidhje me këtë pasqyrë sipas “Manualit të AB” në Formatet Standard për Kapitullin 3 
paraqiten instruksionet për plotësimin e pasqyrave të planit, për pasqyrën nr.5 në rreshtin e 
parë sipas manualit llogaritjet bëhen 52 javë*5ditë punë/javë, ndërsa në pasqyrën e paraqitur 
nga Gjykata Kushtetuese llogaritjet janë bërë me 52.4 javë. Ndërsa në rreshtin e dytë të 
tabelës pushimet vjetore janë parashikuar 5 javë e 3 ditë dhe jo 4 javë, koha maksimale e 
vlefshme nga ana e DH/AB është 195 ditë, pra ka mospërputhje mes këtyre dy shifrave. 
-Në pasqyrën nr.5 individuale të Spitalit Rajonal Vlorë, bie në sy se ditët e pushimit zyrtar 
janë llogaritur 19, kur në fakt sipas kalendarit zyrtar të Bankës së Shqipërisë janë 12 të tilla. 
-Në pasqyrën nr.5 të planit individual të UKT Durrës “Koha maksimale e vlefshme“ nuk 
është llogaritur saktë pasi është shënuar 150, ndërkohë që llogaritet 52 javë*5 ditë*3 
auditues=780, po ashtu ditët e pushimeve nuk janë llogaritur për të tre audituesit, por janë 
vënë në total 22 ditë edhe për ditët e tjera në të cilat audituesit nuk do të jenë të angazhuar në 
misionet e auditimit. Kolona ”Përllogaritja e burimeve” nuk është e plotësuar, duke krijuar 
kështu vështirësi në vlerësimin e përllogaritjeve të treguesve. Gjithashtu nuk paraqiten ditët 
totale, por në fund të tabelës jepet shifra 210 ditë për person, që sipas të dhënave të paraqitura 
në tabelë nuk rezulton të jetë e tillë. Në planin e konsoliduar nga DH/AB paraqiten 630 ditë 
totale, por pa e arsyetuar se ku është marrë kjo shifër pasi në planin individual të subjektit 
nuk paraqitet. 
Sipas përllogaritjeve të grupit të auditimit dhe me të dhënat që mund të gjenerohen prej 
pasqyrave të planit individual të UKT Durrës, situata duhet të ishte si më poshtë: 
 
Tabela nr.7 “Planifikimi vjetor i buxhetit dhe shpërndarja e burimeve te NJAB për vitin 2022 sipas llogaritjeve 
të bëra nga grupi i auditimit” 
Shpërndarja e burimeve Njerëzore të 
NJAB 

Ditë për 
tregues Llogaritja sipas KLSH Përllogaritja e burimeve(nga 

KLSH) 
1 2 3   

Koha maksimale e vlefshme 150 780 52 javë*5 ditë*3 auditues 
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Pushime vjetore 40 60 4 javë* 5 ditë* 3 auditues 
Ditë pushimi (Festa zyrtare) 22 39 13ditë*3 auditues 
Pushime për arsye shëndetësore 10 10   
Angazhime në trajnime 20 45 15 ditë*3 
Angazhime në mbledhje /takime 8 8   
Rezerva të Planifikuara ( te papritura) 20 20   
Totali   598   
Ditë/person   200   
Burimi: Plani individual i UKT Durrës; Përpunuar nga grupi i auditimit 
 
Po ashtu, në përllogaritjen e kostove të auditimit është paraqitur jo saktë koston/person pasi 
duhet të ishte 1,011,947 lekë kjo shifër kaq është paraqitur dhe sipas DH/AB-së në planin e 
konsoliduar, pasqyra 5 dhe jo 998,140 lekë. 
Shënim: Në përllogaritjet e bëra nga grupi i auditimit janë marrë për bazë shifrat e vetëm 
subjektit për pushimet, takimet dhe arsye personale të mungesave. 
 
Nga ana e DH/AB-së janë konstatuar në fakt një pjesë e problematikave dhe janë dërguar 66 
shkresa për parregullsi në planet individuale, ku një pjesë e këtyre institucioneve janë dhe 
institucionet e përzgjedhura nga auditimi i KLSH. 
Titulli gjetjes: Mos përcaktimi i afatit të lejueshëm për të bërë ndryshime në planin 

vjetor. 
Situata: Nga 9 subjekte të përzgjedhura për të testuar saktësinë e paraqitjes së 

planeve individuale dhe atij të konsoliduar nga DH/AB konstatohet se: 
§ Për pasqyrën nr.1 tre subjekte kanë pasur mangësi në përpilimin e saj. 
§  Për pasqyrën nr.2 në një rast nga ana e DH/AB-së të dhënat 

individuale të subjektit nuk përputhen me ato të paraqitura në planin e 
konsoliduar, gjithashtu në një rast nuk ka koherencë mes pasqyrave të 
planit individual dhe një rast ka mangësi në plotësimin e fushave të 
kësaj tabelë të planit individual. 
§ Për pasqyrën nr.3 në 3 nga 9 raste të përzgjedhura për testim ka 

pasaktësi në të dhënat e planit të konsoliduar të përgatitur nga ana e 
DH/AB për numrin e audituesve, numri i audituesve të përfshirë në 
misione auditimin është vendosur si shumatore aritmetike duke 
treguar një shifër shumë më të lartë sa numri i audituesve në fakt në 
NJAB-të përkatëse, në dy prej rasteve kjo është paraqitur dhe nga vetë 
NJAB në planin individual. 
§ Për pasqyrën nr.4 rezultoi se nga ana e DH/AB pasqyra e konsoliduar 

nuk paraqitet sipas formatit standard të parashikuar në Manualin e 
AB, por vetëm një listë temash, ndërsa në pasqyrat individuale të 
marra për testim rezultoi se në 2 nga 9 raste u paraqitën mangësi në 
plotësimin e saj. 
§ Për pasqyrën nr.5 në 4 raste nga 9 të përzgjedhura për testim ka 

pasaktësi në plotësimin e fushave të kësaj tabele, ka mos konsistencë 
mes NJAB-ve pasi të dhënat bazë për plotësimin duhet të ishin të mirë 
përcaktuara dhe të njëjta për subjekte të ndryshme. Në një rast nga 
DH/AB të dhënat nuk janë paraqitur sipas përllogaritjeve të subjekti , 
i cili ka pasur pasaktësi në planin individual. 

Veprimet e sipërme në rastet e pasaktësive të planeve individuale janë 
kompetencë e drejtuesit  të NJAB-vë, i cili sipas pikës “ c” të nenit 14 të 
Ligjit Nr.114/2015, i ndryshuar  përcakton se: “drejtuesi i NJAB është 
përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e planit strategjik dhe vjetor për 
veprimtarinë e auditit të brendshëm....” ndërsa për planin e 
konsoliduar është përgjegjësi e DH/AB-së. 
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Kriteri: Pika “c” e nenit 14 dhe pika “ç” e nenit 24 të Ligjit Nr. 114/2015 “Për 
Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, pika 2.2 d,  kapitulli II e 
Manualit të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik, miratuar me 
urdhrin nr.100, datë 25.10.2016,  

Efekti/Ndikimi: Plani individual dhe i konsoliduar nga paraqesin situatë faktike të NJA-
ve dhe planifikimi i pasaktë në nivel NJAB dhe sistemi, bën që analiza 
për realizueshmërinë të jetë e pasaktë, për shkak të “bazës krahasuese” 
me pasaktësi . 

Shkaku: Pasaktësi në paraqitjen e planeve individuale vjetore  dhe strategjike  
nga DH/AB. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: Nga ana e DH/AB-së, me qëllim unifikimin e hartimit dhe paraqitjes të 
planeve vjetore dhe strategjike nga NJAB, të merren masa për nxjerrjen 
e akteve të nevojshme rregullative drejtuar për zbatim njësive të 
auditimit të brendshëm, si dhe të sanksionohen përgjegjësit për rastet e 
parregullsive në plotësimin e pasqyrave të planit. 

 
Zbatimi i planeve vjetore dhe strategjike nga ana e strukturave të auditit të brendshëm. 
Realizimet e planeve individuale të NJAB-ve  
Nga verifikimi i të dhënave të konsoliduara për 128 NJAB që kanë raportuar mbi veprimtarinë 
e vitit 2021 pranë DH/AB-së dhe krahasimi me planin vjetor të vitit 2021 dhe strategjik për 
vitet 2021-2023, vihet re se ka diferenca në realizimin e planeve: mosrealizim dhe tejkalim të 
planeve. Informacioni i përmbledhur në formë tabelare paraqitet si më poshtë: 
 
Tabela nr.8: “Auditimet e realizuara gjatë vitit 2021” 

Përshkrimi Gjithsej  

Shërbime të Sigurisë nga të cilat: 
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I.Planifikimi final  1111 345 35 95 5 622 9 0 
NJAB planifikuar pa raportuar  18 1 1 1 3 12 0  
II.Realizimi final  1061 384 19 58 5 525 13 57 
III.Diferenca(I-II) 50 -39 16 37 0 97 -4 -57 
Realizimi në % 95% 111% 54% 61% 100% 84% 144%  
Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 
 
Nga verifikimi i realizimeve faktike dhe atyre të realizuara për vitin 2021 janë realizuar 
gjithsej në nivel sistemi 1061 misione auditimi nga 1111 të planifikuara, pra realizimi i planit 
të angazhimeve për vitin 2021 është 95%. 
  
Konkluzion:Nga auditimi i planit të konsoliduar  përgatitur nga DH/AB u konstatua se: 
☞ Nuk ka unifikim në disa elementë të plotësimit të planeve vjetore; siç janë numri i ditëve 
që duhet të merren për bazë për llogaritjen e pushimeve të parashikuara në pasqyrën numër 
5, katër nga nëntë subjekte të përzgjedhura për testim llogaritja e  rezervave të planifikuara 
të papritura llogaritjen më bazë të ndryshme.  
☞Nevojat për trajnim në plan, në pasqyrën nr.4  në dy nga nëntë raste të përzgjedhura për 
testim nuk janë paraqitur me saktësi, pasi nuk është caktuar periudha në të cilën 
parashikohet trajnimi,  por është paraqitur shënimi “gjatë vitit 2022”. 
☞Në planin e konsoliduar ka shifra, të cilat nuk janë të paraqitur si në planin individual të 
subjekteve, (rasti i UKT Durrës ka llogaritur gabim kohën maksimale të vlefshme, ndërsa në 
total shifra është paraqitur pa analizua, nga DH/AB kjo shumë është plotësuar jo sipas të 
dhënave individuale subjektit 
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2.1.2 Organizimi dhe funksionimi i Njësive të Auditimit të Brendshëm, në sektorin publik. 
Vlerësimi dhe vetë vlerësimi i strukturave në përputhje me standardet dhe kërkesat e 
manualit, metodat dhe udhëzimet e miratuara nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë në 
funksion të sigurimit të cilësisë së auditimit. 
 
Në zbatim të këtij drejtimi të programit të auditimit “Nr.19/1, datë 14.01.2022”, i ndryshuar u 
shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:  
 Plani strategjik 2022 -2024 dhe vjetor i konsoliduar, hartuar nga DH/AB, pranë MFE. 
 Planet individuale vjetore të Njësive të Auditimit të Brendshëm. 
 Raporti mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik në 
Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme për vitin 2021. 
 
Auditimi i këtij drejtimi u mbështet në bazën ligjore: 
Ligji Nr.114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, i 
ndryshuar; 
 VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të Auditimit 
të Brendshëm në Sektorin Publik”; 
 Manuali i “Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik” miratuar me Urdhrin nr.100, datë 
25.10.2016. 
 
Organizimi dhe funksionimi i Njësive të Auditimit të Brendshëm.  
Në pikën 1 të nenit 10 të Ligjit nr.114/2015, datë 20.10.2015 i ndryshuar përcaktohet se:  
"Të gjitha njësitë publike, të përfshira në nenin 3, të këtij ligji, duhet të marrin masa për 
krijimin e shërbimit të auditimit të brendshëm, sipas formave të përcaktuara në germat a-c të 
kësaj pike”. 
Nga të dhënat e paraqitura në “Planin e konsoliduar strategjik dhe vjetor të veprimtarisë së 
auditimit të brendshëm në sektorin publik për vitet 2022-2024”, përgatitur nga DH/AB 
rezulton se 147 njësi publike/shpenzuese mbulohen me shërbimin e auditimit të brendshëm. 
Ky shërbim ofrohet nga 135 njësi të krijuara të auditimit të brendshëm, prej të cilave 2 njësi 
janë jo funksionale për shkak të mos emërimit të stafit të tyre, ndërsa në 12 njësi publike 
shërbimi i auditimit është mbuluar nga njësia e auditimit të brendshëm të një njësie tjetër në 
bazë të një akt-marrëveshje apo kontraktimi mes titullarëve të dy institucioneve kjo sipas 
parashikimeve të gërmës “c” dhe “ç” të pikës 1 të nenit 10 të Ligjit Nr.155/2015 i ndryshuar.  
Nga verifikimi i të dhënave të paraqitura në “Planin e konsoliduar vjetor dhe strategjik të 
veprimtarisë së auditimit të brendshëm në sektorin publik për vitet 2022-2024”, u konstatua 
se shërbimi i auditimit të brendshëm ofrohet nga 133, pasi 2 NJAB janë jo funksionale, 
gjithashtu marrja e shërbimit në 147 njësi nuk është e shoqëruar me raporte auditimi, plane 
auditimi që të faktohet shërbimi i marrë. Sipas të dhënave të vëna në dispozicion nga DH/AB 
rezulton: 
-2 institucione nuk kanë marrë shërbim auditimi për shkak të strukturave të paplotësuara 
ende: Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve dhe Agjencia Kombëtare e 
Mbrojtjes Civile; 
-9 institucione nuk kanë raportuar:Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare;Universiteti Mjekësisë; 
Spitali Rajonal Lushnjë; Spitali Rajonal Korçë; Bashkia Divjakë; Bashkia Gjirokastër; 
Bashkia Lushnjë; Universiteti i Mjekësisë; Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare;  
-2 institucione, konkretisht Bashkia Poliçan dhe Bashkia Tepelenë kanë informuar se e ka 
marrë shërbimin e auditimit të brendshëm me kontraktim, por ky informacion për 
kontraktimin nuk disponohet prej DH/AB.  
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Përgjatë vitit 2021 në numrin e njësive të auditimit të brendshëm(NJAB) kanë ndodhur këto 
ndryshime: nga 130 NJAB të krijuara gjatë viteve të kaluara janë krijuar 6 njësi përgjatë vitit 
2021 dhe është shkrirë 1 njësi. Ndryshimet në njësitë e auditimit të brendshëm përgjatë vitit 
2021 paraqiten si në vijim: 
Tabela nr.9: “Ndryshimi i numrit të NJAB-ve gjatë vitit 2021” 

I. NJAB të krijuara më parë 130 
II. NJAB të krijuara rishtazi në 2021 6 

1 Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve 
2 Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile 
3 Gjykata Kushtetuese 
4 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) 
5 Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë 
6 Ujësjellës Kanalizime Elbasan 
III. NJAB e "shkrirë" në 2021 -1 
1 Bashkia Tropojë 
IV. NJAB totale 2021 ( I+II-III) 135 

 Burimi: DH/AB-Përpunuar nga grupi i auditimit (2022) 
 
2 (dy) NJAB-të e krijuara, por jo funksionale janë: Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe 
Mbrojtjes së Bimëve dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile. Nga ana e DH/AB-së është 
kërkuar informacion në lidhje me arsyet e mosdorëzimit të planeve të veprimtarisë dhe 
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve me anë të shkresës nr. 1174/1 
datë 04.10.2021 ka sqaruar se “në Sektorin e Auditit të Brendshëm nuk ka të emëruar asnjë 
punonjës pavarësisht shpalljeve të bëra nga Departamenti i Administratës Publike(DAP)”, 
gjithashtu dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile me anë të email të datës 08.10.2021 i 
ka komunikuar DH/AB-së se sektori i auditimit nuk është ende funksional për shkak të mos 
përfundimit të emërimeve. 
Dymbëdhjetë njësi e kanë marrë shërbimin e auditimit të brendshëm me anë të akt-
marrëveshjeve të lidhura mes titullarit të njësisë që do të marrë shërbimin dhe titullarit të 
njësisë që do të ofrojë shërbimin e auditimit të brendshëm, kjo bazuar në nenin 10/pika “c” 
dhe "ç" e ligjit  nr.114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” i ndryshuar, të 
cilat paraqiten si në tabelën më poshtë: 
Tabela nr.10: “Lista e institucioneve të cilat e marrin shërbimin nga një NJAB tjetër me marrëveshje” 

Nr. 
Institucioni 

Lloji shërbimit 
Pala ofruese 

Akt-marv Kontratë 

1 Agjencia Telegrafike Shqiptare ☑   M. Mjedisit  

2 Shkolla e Magjistraturës ☑   M. Financave  

3 
Inspektorati i Lartë i Deklarimit e Kontrollit të Pasurive dhe 
Konfliktit të Interesave  ☑   M. Financave  

4 Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit ☑   M. Financave  

5 Departamenti i Administratës Publike ☑   M. Financave  

6 Shkolla Shqiptare e Administratës Publike ☑   M. Financave  

7 Autoriteti Komb. Cërit. ElektrKiber (ACESK) ☑   M. Financave  

8 Autoriteti Shtetëror Gjeohapsinor (ASIG)  ☑   M. Financave  

9 
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale ☑   M. Bujqësisë 

10 
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit te 
Shtetit ☑   M. Financave  

11 
Bashkia Libohovë   ☑ Bashkia 

Dropull 

12 
Bashkia Finiq   ☑ Bashkia 

Dropull 

    Burimi: DH/AB; Përpunuar nga grupi i auditimit (2022) 



25 
 

 
Në lidhje me akt-marrëveshjet DH/AB-ja nuk ka informacion të përditësuar mbi vlefshmërinë 
e kontratave mes palëve, nëse ka pasur akt-marrëveshje të tjera, apo sa prej tyre kanë pushuar 
së ekzistuari. Në nenin 10, gërma “c” e Ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në 
sektorin publik “i ndryshuar përcaktohet se: “c)….në rastet kur asnjë nga opsionet e 
parashikuara në shkronjat “a” dhe “b”, të këtij neni, nuk është i mundur të realizohet, 
shërbimi i auditimit të brendshëm kryhet nga njësia e auditimit të brendshëm të një njësie 
tjetër publike, në bazë të një marrëveshjeje ndërmjet titullarëve të njësive publike. 
Marrëveshja miratohet paraprakisht nga Ministri i Financave…..”. 
Titulli gjetjes: Marrëveshje bashkëpunimi ndërinstitucionale për shërbimin e auditimit 

të brendshëm të pa përditësuara dhe të pa monitoruara. 
Situata: Nga verifikimi i listës së aktmarrëveshjeve për ofrimin e shërbimit të 

auditimit që disponon DH/AB rezulton se: për 10 aktmarrëveshjet dhe 2 
kontratat e lidhura nga njësitë e auditimit të brendshëm nuk ka 
informacion mbi monitorimin e aktmarrëveshjeve nga ana DH/AB, 
sipas përcaktimit të nenit 23, pika “a” e Ligjit nr.114/2015 i ndryshuar 
ndër të tjera: “zhvillon, administron dhe zbaton strategjinë e 
harmonizuar në fushën e auditimit të brendshëm publik si dhe 
monitoron këtë veprimtari në nivel kombëtar”, Të dhënat që disponon 
DH/AB-së nuk janë të plota, pasi nga ana e institucioneve nuk njoftohet 
nëse në rastet e marrëveshjeve pa afat ka dalë ndonjë vendim i dytë për 
përfundimin e kontratës. Gjithashtu në listën e aktmarrëveshjeve, pranë 
DH/AB është paraqitur dhe aktmarrëveshja e lidhur për shërbimin që i 
kryhet nga Bashkia Bulqizë. Marrëveshjet në fuqi sipas 
informacionionit që disponohet nga DH/AB janë: Bashkia Finiq; 
Bashkia Libohovë.  Bashkisë Pustec i ka përfunduar afati, ndërsa 
për:Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit; Këshillin Kombëtar të Kontabilitetit; ASIG; Autoritetin 
Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurisë Kibernetike është 
shënimi “Shtyrë afati”, për të tjerat nuk disponohet informacion, përveç 
fakti që është lidhur marrëveshja. 

Kriteri: Ligji Nr. 114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik “i 
ndryshuar, neni 23 pika “a” dhe “d” dhe neni 10 gërma “c”;   
VKM Nr. 83, datë 03.02.2016, pika 6 gërma “a” dhe “ b”.  

Efekti/Ndikimi: Mungesa e informacionit pranë DH/AB-së në lidhje me institucionet të 
cilat kanë marrëveshje bashkëpunimi mes tyre bën të vështirë 
monitorimin e vazhdueshëm të efektivitetit të tyre nga DH/AB.  

Shkaku: Mos raportim i titullarëve që bëhen palë e marrëveshjeve të 
bashkëpunimit pranë DH/AB-së dhe paqartësi në lidhje me kriteret që 
duhet të përmbushë një marrëveshje bashkëpunimi dhe hallkat e 
miratimit dhe të kontrollit nëpër të cilat duhet të kalojë. 

Rëndësia: E mesme 
Rekomandimi: Të merren masa nga DH/AB  për të propozuar ndryshime pranë 

Ministrit të Financave dhe Ekonomisë në  Ligjin nr.114/2015 “ Për 
Auditin e Brendshëm në Sektorin Publik” i ndryshuar neni 23, pika “a” 
me qëllim në rastet kur mendohet/gjykohet nga titullari i NJAB-së që 
shërbimi i auditit të brendshëm të sigurohet nëpërmjet një marrëveshje 
ndërinstitucionale, kërkesa t’i drejtohet Ministrit të Financave dhe 
Ekonomisë, si përgjegjës për sistemin duke ia përcjellë informacionin 
dhe DH/AB-së, si strukturë përgjegjëse për monitorimin e veprimtarisë 
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së auditimit të brendshëm në nivel sistemi. 
 
Përveç institucioneve, të cilat marrin shërbimin e auditimit me një nga format e përcaktuara 
në ligj, paraqiten dhe 32 njësi të qeverisjes së përgjithshme dhe të vetëqeverisjes vendore, të 
cilat nuk mbulohen me shërbim auditimi. Sipas informacionit të vënë në dispozicion nga ana 
e DH/AB-së 32 institucione nuk marrin shërbimi auditimi me asnjë nga format e parashikuara 
në ligj ndër të cilat 9 janë bashki dhe 23 institucione të pavarura. Në mënyrë të detajuar 
paraqiten si në tabelën  nr.1 në aneksin nr.1.2.  
 
Organizimi i NJAB-ve të krijuara 
Në pikën 2 të VKM nr.83, datë 03.02.2016 përcaktohet se: “Organizimi i Njësive të auditimit 
të brendshëm në nivel sektori apo drejtorie bëhet në varësi të madhësisë dhe kompleksi tetit 
të veprimtarisë së njësisë publike si dhe në mbështetje të dispozitave të Ligjit nr. 90/2012.” 
Nga auditimi rezulton se forma e organizimit në 135 NJAB-ve me strukturë të miratuar 
paraqitet si më poshtë: 
Tabela nr.11: “Forma e organizimit të NJAB-ve të krijuara” 
Forma e organizimit Nr. i NJAB-ve 
Drejtori 38 
Sektor 77 
Zyrë   /Njësi/Degë 5 
Specialist 15 
Totali 135 
Burimi: DH/AB-Përpunuar nga grupi i auditimit (2022) 
 
Forma e Organizimit të njësive të auditimit të brendshëm për vitin 2021. 
133 njësitë e auditimit funksionale përgjatë vitit 2021 janë të organizuara në: 38 drejtori; 77 
sektorë; 5 nivel zyre/ njësie apo dege dhe 15 institucione në nivel specialisti, pra një person. 
Niveli i fundit i organizimit të këtij shërbimi është jo në përputhje me VKM-në nr.83, datë 
03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të NJAB”. 
Në VKM nr. 83 datë 03.02.2016, pika 1 “a”, “b” përcakton se ku duhet të krijohen NJAB. 
DH/AB në zbatim të nenit 24 të Ligjit Nr.114/2015, datë 22.10.2015 dhe në funksion të 
përgjegjësive të saj ka mbikëqyrur, monitoruar dhe analizuar veprimtarinë e auditimit të 
brendshëm në nivel Kombëtar, për të marrë një panoramë më të qartë mbi nivelin e ofrimit të 
shërbimit të auditimit të brendshëm në sektorin publik. Kjo analizë daton më 03.09.2020. 
Në VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të Auditimit 
të Brendshëm në Sektorin Publik”, i ndryshuar pika 7, përcaktohet se: “Njësitë publike 
brenda 6 muajve nga data e hyrjes së fuqi të këtij vendimi, të kryejnë organizimin e 
brendshëm për njësinë e auditimit të brendshëm”.  
Në mënyrë të përmbledhur situata e mbulimit me shërbim auditimit paraqitet si më poshtë: 
Tabela nr.12: “ Mbulimi me shërbim auditimi në nivel sistemi” 

Numri I NJAB-ve  Institucione me shërbim AB Aktmarrëveshje Bashki pa shërbim 
AB 

Institucione të 
pavarura pa shërbim 
AB 

2020 129 17 5 29 
2021 133 12 9 23 

Burim: DH/AB; Përpunuar nga grupi i auditimit 
Nga tabela më sipër konstatohet se numri i institucioneve që kanë ngritur NJAB është rritur 
me 4 krahasuar me vitin 2020. Numri i bashkive, të cilat nuk mbulohen më këtë shërbim 
është rritur me 4 krahasuar me një vit më parë, numri i aktmarrëveshjeve, si një nga format e 
marrjes së këtij shërbimi është ulur më 5, pasi një pjesë e marrëveshjeve nuk janë azhornuar, 
ndërsa numri i institucioneve të pavarura pa shërbim auditmi është ulur me 6. 
 
Përbërja e NJAB-ve 
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Informacioni mbi përbërjen e Njësive të Auditimit të Brendshëm në nivel sistemi disponohet 
nga DH/AB pas konsolidimit të raporteve vjetore individuale të NJAB. Të dhënat në lidhje 
me përbërjen e NJAB-ve në nivel sistemi paraqiten si në tabelën më poshtë: 
 
Tabela nr. 13: “Përbërja e NJAB-ve në nivel sistemi për vitin 2021” 

NR Përshkrimi Numri Përqindja 
I Auditues te planifikuar 485   
 Auditues në fakt 433 89% 
 Ekonomistë 349 81% 
 Juristë 64 15% 
 Të tjerë 20 5% 

II Eksperienca 
 0-5 vite 182 42% 
 5+ 251 58% 

III Certifikimi 
 Të Pacertifikuar 91 21% 

 Të certifikuar 342 79% 
Burimi: DH/AB; Përpunuar nga grupi i auditimit. 
 
Në pikën 2 gërma “a” të Ligjit 114/2015 përcaktohet:“Përveç̧ kushteve të përgjithshme, të 
parashikuara nga legjislacioni në fuqi për punonjësit që punësohen në njësinë e auditimit të 
brendshëm, kërkohet plotësimi i kushteve të posaçme si më poshtë: 
a) të kenë diplomë universitare të nivelit të dytë në shkencat ekonomike, juridike dhe disiplina 
të tjera, sipas nevojave të sektorit që auditohet…..;” 
Kjo kërkesë ligjore është respektuar, pasi 81% e audituesve faktikë në nivel sistemi kanë 
diplomë universitare në shkencat ekonomike; 15% në shkencat juridike dhe vetëm 5% në 
disiplina të tjera. 
Në VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të auditit të 
brendshëm në sektorin publik”, përcaktohet se: “…në strukturën përgjegjëse të njësisë së 
auditimit të brendshëm mund të punësohen deri në 1/3 e punonjësve të pa certifikuar si 
auditues të brendshëm në sektorin publik”.  
Gjendja e audituesve të pa certifikuar në nivel NJAB paraqitet në mënyrë të, përmbledhur si 
në tabelën më poshtë: 
Tabela nr.14: “Institucionet të cilat nuk përmbushin kriterin e certifikimit” 

Të pa certifikuar Të gjithë të pa certifikuar 5/7 2/3 1/2 2/5 3/8 Totali 
Numri i institucioneve 13 1 8 10 1 1 34 

Burimi: DH/AB; Përpunuar nga grupi i auditimit. 
 
Në 13 institucione në NJAB nuk ka asnjë punonjës të certifikuar (lista e detajuar ndodhet në 
tabelën nr.2 të aneksit nr.1.2), 1 institucion ka 2 auditues të pa certifikuar nga 5 auditues 
gjithsej, 8 institucione kanë të pa certifikuar 2 nga 3 auditues gjithsej, 10 institucione kanë 
50% të audituesve të pa certifikuar, 1 institucion ka 2 punonjës të pa certifikuar nga 5 dhe 1 
institucion ka 3 punonjës të pa certifikuar nga 8 punonjës në total. 
Vendet vakante/të lira në strukturat e NJAB-ve 
Nga të dhënat e vëna në dispozicion nga DH/AB rezulton se në NJAB-të ekzistuese për vitin 
2021 vijojnë të kenë struktura të paplotësuara. Konstatohet se në nivel sistemi duke krahasuar 
numrin e planifikuar me atë faktik të audituesve rezultojnë 52 vende vakante në 41 
institucione me struktura të paplotësuara (vende të lira në strukturat AB).  
Në mënyrë të përmbledhur numri i vendeve vakante në njësitë e auditimit të brendshëm në 
nivel sistemi paraqitet si më poshtë: 
 
Tabela nr.15: “Vende vakante në NJAB në nivel sistemi për vitin 2021” 
Vende Vakante 1 vend 2 vende 3 vende 4 vende Totali 
Numri i institucioneve 34 4 2 1 41 
Burimi: DH/AB; Përpunuar nga grupi i auditimit. 
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Plotësimi i strukturave të NJAB në fazën e planifikimit. 
Nga verifikimi i të dhënave mbi numrin e planifikuar të audituesve në NJAB në nivel sistemi 
ku në fazën e planifikimit ka rezultuar se 1 zyrë, 4 sektorë dhe 13 specialistë, pra në total 18 
NJAB planifikojnë 1 punonjës në strukturat e tyre dhe 10 institucione planifikojnë 2 auditues 
pranë NJAB-ve, (lista e institucioneve bashkëlidhur në tabelën nr.3 të aneksit nr.1.2). 
Plotësimi i strukturave të NJAB në fakt 
Nga verifikimi i të dhënave mbi numrin faktik të audituesve në NJAB në nivel sistemi  
rezulton se  53 njësi auditimi nga 133 njësi funksionale, kanë qenë me më pak se 3 punonjës. 
Situata e strukturave të NJAB-ve në nivel sistemi ndër vite paraqitet si në tabelën më poshtë: 
Tabela nr.16: “Strukturat e NJAB-ve ndër vite” 
Përshkrimi/Vitet 2020 2021 
Numri i njësive të auditimit 129 135 
Pozicione të auditimit të plotësuara (në %) 88% 89% 
Auditues aktual të certifikuar (në %) 77% 79% 
Trendi (+/-) -3% +2% 
Burimi: Përpunuar nga KLSH (2022) 
 
Titulli gjetjes: NJAB të krijuara dhe të organizuara jo në përputhje me kriteret ligjore. 

Situata: -Nga auditimi i formës së organizimit të njësive të auditimit të brendshëm 
konstatohet se 15 NJAB janë të organizuara në formën “specialist” formë 
e cila nuk parashikohet në pikën 2 të VKM nr. 83, datë 03.02.2016, po 
ashtu kjo formë e organizimit ka në përbërje një auditues në kundërshtim 
me pikën 3 të VKM nr. 83 datë 03.02.2016 sipas së cilës: “ NJAB ka në 
përbërje jo më pak se tre punonjës....”  gjithashtu çështja e emërtimit të 
formës së organizimit të NJAB-ve si “zyrë”, “njësi “dhe “degë” është e 
pa përshtatur me specifikimet e parashikuara në pikën 2 të VKM nr.83 
datë 03.02.2016. 
-Nga auditimi i mbulimit të njësive shpenzuese më shërbim auditimi 
rezulton se  nga ana e DH/AB-së nuk është bërë  një analizë e 
përditësuar për 2021 në nivel sistemi, ku të paraqitet numri i njësive 
publike që duhet të kishin mbulim me shërbim të auditimit të brendshëm. 
Raport-Analiza e fundit e bërë është e datës, 03.09.2020 sipas së cilës në 
nivel sistemi janë 1782 njësi shpenzuese, nga të cilat mbulohen më 
shërbim auditimi 147 njësi (sipas planifikimit), kjo tregon që në nivel 
sistemi mbulimi me shërbim të auditimit të brendshëm është i ulët madje 
nuk është marrë shërbimi as me ndonjë nga format  e parashikuara  në 
germën “c” dhe “ç” të pikës 1 të nenit 10, të Ligjit nr.114/2015, të 
ndryshuar. 
-Nga verifikimi i plotësimit të strukturave me auditues të brendshëm 
rezultoi se në nivel sistemi në planin e vitit 2021  kanë qenë të planifikuar 
485 auditues ndërsa në fakt numri i audituesve përgjatë vitit 2021 ka qenë 
433, pra 52 auditues më pak, në 133 njësitë funksionale të NJAB-ve. 
-Nga verifikimi i kriterit të certifikimit të audituesve të brendshëm 
rezulton se në nivel sistemi 79% e audituesve janë të certifikuar dhe 21% 
të pa certifikuar dhe 13 NJAB të krijuara nuk kanë asnjë punonjës të 
certifikuar në strukturat  e tyre, në kundërshtim me pikën 3 të VKM nr. 83 
datë 03.02.2016, sipas së cilës: “.... në NJAB mund të punësohet deri në 
1/3 e punonjësve të pa certifikuar...” 

Kriteri: Ligji nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për Auditimin e Brendshëm në 
Sektorin Publik “i ndryshuar, neni 10 pika 1 gërma “c” dhe “ç”; VKM Nr. 
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83, datë 03.02.2016 pika 3 dhe pika 2. 

Efekti/Ndikimi: Mos plotësimi i strukturës së NJAB-ve  në numër dhe në kritere  sjellin 
problematika në funksionet e realizuara prej tyre në procesin e 
planifikimit, realizimit dhe mbështetjes së titullarit të njësisë publike në 
arritjen e objektivave të njësisë. 

Shkaku: Mos plotësimi i strukturave të NJAB-ve dhe përmbushjes së kritereve 
ligjore të audituesve nga titullarët e institucioneve. 

Rëndësia: E mesme 
Rekomandimi: -Të merren masa nga titullarët e institucioneve në të cilat funksion 

struktura e auditit të brendshëm për plotësimin me auditues dhe 
plotësimin e kërkesës ligjore të certifikimit në përputhje me kërkesat 
ligjore. 
-DH/AB të marrë masa për të propozuar pranë Ministrit të Financave dhe 
Ekonomisë, ndryshime në Ligjin nr.114/2015 “Për Auditimin e 
Brendshëm në Sektorin Publik” i ndryshuar për vendosjen e penaliteteve 
për titullarët që nuk kanë plotësuar strukturën e NJAB-së në përputhje me 
parashikimet ligjore. 

 
Funksionimi i NJAB-ve 
Për të gjykuar mbi mënyrën e funksionimit të këtyre NJAB-ve është shqyrtuar numri i 
misioneve të auditimit që kanë realizuar NJAB-të, zbatimi i planet e tyre vjetore, të 
ndryshuara sipas rastit.  
Në mënyrë të detajuar për çdo NJAB informacioni paraqitet në tabelën nr.4 në aneksin nr.1.2. 
Për të parë mënyrën e përdorimit të burimeve njerëzore pranë NJAB-ve është llogaritur  
koeficienti “auditime/auditues”, i cili varion nga 0-1. Ky tregues tregon mesatarisht një 
punonjës i NJAB në sa misione të auditimit të brendshëm është angazhuar përgjatë vitit 2021. 
Në mënyrë të përmbledhur llogaritja e këtij koeficienti për çdo NJAB që ka raportuar pranë 
DH/AB-së informacioni paraqitet si më poshtë: 
Tabela nr.17: “Auditimet për audites të NJAB-ve përgjatë vitit 2021” 
Auditime/auditues 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 
Nr. i NJAB 4 7 20 30 26 13 7 5 4 7 
Burimi: DH/AB; Përpunuar nga grupi i auditimit. 
Në nivel sistemi rezulton se 4 NJAB e kanë Koeficientin auditime për auditues 0, çka tregon 
pra nivel të ulët të angazhimit të tyre përgjatë vitit 2021. Nga tabela mësipër rezulton se në 
nivel sistemi ka një shpërndarje të pabarabartë të audituesve në misione auditimi dhe sipas 
gjykimit tonë numri i angazhimeve në raport me numrin e audituesve në nivel sistemi është e 
ulët. 
Titulli gjetjes: NJAB me veprimtari audituese të ulët gjatë vitit 2021. 
Situata: Nga verifikimi i auditimeve të planifikuara dhe atyre të realizuara 

konstatohet se në 4 NJAB dhe pse me staf auditues nuk është realizuar 
asnjë mision auditimi dhe në 8 NJAB të krijuara si struktura, nuk ka pasur 
staf auditimi e për pasojë nuk është realizuar asnjë mision auditimi, gjë që 
tregon se këto njësi janë formale dhe kosto e mbajtjes së tyre në vend që 
t’i shërbejë zbatimit të ligjit është kthyer në një shpenzim të pa nevojshëm 
dhe pa efektivitet për buxhetin e shtetit. 

Kriteri: Ligji Nr.114/2015 datë 22.10.2015,  i ndryshuar neni 23  gërma “a” dhe 
“d”. 
Planet individuale të auditimit për vitin 2021;  

Efekti/Ndikimi: Mos mbulim i subjekteve me fushat përkatëse me shërbim auditimi rrit 
riskun e keqmenaxhimit të burimeve publike. Mos realizimi i misionit të 
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NJAB-ve dhe moseficenca e tyre krijon pasoja financiare ne fekete 
negative për buxhetin e shtetit. 

Shkaku: Mos realizimi i planit vjetor të auditimit nga ana e NJAB-ve. 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandimi: Të merren masa nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë, si përgjegjës 

për bashkërendimin dhe monitorimin e veprimtarisë së auditit të 
brendshëm në bashkëpunim me Strukturën Përgjegjëse të AB për të gjithë 
titullarët e NJAB-ve të cilët nuk realizojnë planet e tyre vjetore të 
auditimit dhe arsyet e devijimeve nga planet të analizohen  rast pas rasti. 

Institucionet, të cilat nuk kanë realizuar asnjë mision auditimi, kanë planifikuar si vijon në 
planin e tyre vjetor për vitin 2021: 
 
Tabela nr.18 “NJAB me staf  që nuk kanë raportuar asnjë mision auditimi gjatë vitit 2021”  

Institucioni 
Auditime 

Nr. I audit Plan Fakt 
Gjykata Kushtetuese 6 0 1 
Operat i Shërb. të Kujdesit Shëndet. Njësia Vendore Tiranë 5 0 2 
Spitali Rajonal Elbasan 5 0 1 
Spitali Rajonal Gjirokastër  5 0 1 

Totali 21 0 5 
Burimi: DH/AB; Përpunuar nga KLSH (2022) 
 
Veprimtaria audituese e NJAB-ve përgjatë vitit 2020 dhe zbatimi i planit strategjik dhe 
vjetor. 
Bazuar në rezultatet e deklaruara në auditimet e kryera përgjatë vitit 2021 për 133 njësitë e 
auditit funksionale njësitë e auditimit me total 428 auditues (433 në total -5 auditues të cilët 
nuk kanë kryer asnjë angazhim), është konstatuar dëm ekonomik në vlerën totale rreth 
593,078,000 lekë. 
Fushat në të cilat janë bërë gjetjet në nivel sistemi paraqiten si në tabelën më poshtë: 
 
Tabela nr.19: “ Gjetjet në numër dhe në lekë në nivel sistemi sipas fushave të auditimit” 

Gjetjet sipas fushës/sistemi Nr. gjetjeve Në % Shuma (000)lekë  Në % 
Prokurim, blerje & investime 723 9%  79,114  13% 
Paga, shpërblime, trajtime, komisione. 518 7%  69,670  12% 
Fondet e sig.shoq, sig.shendetesore, përkujdesje shoqërore  34 0%  2,086  0% 
Tatime, taksa, dogana 470 6%  173,506  29% 
Administrim prone, pasurie 1156 15%  117,273  20% 
Privatizime, shitje, qiradhënie 93 1%  4,720  1% 
Koncesione, ankande 23 0%  64,749  11% 
Legalizime, Urbanistikë,      kthim pronash 156 2%  1,521  0% 
Kreditim, subvencione 211 3%  4,198  1% 
Të tjera 4276 56%  76,241  13% 
Totali 7660 100%  593,078  100% 

Burimi: DH/AB; Përpunuar nga KLSH (2022) 
 
Nga tabela e mësipërme rezulton se dëmet me vlerë më të lartë janë në fushën e 
“Tatimeve/Taksave/ Doganave” dhe në fushën “Administrim prone/pasurie”. 
Numri total i gjetjeve në nivel sistemi është 7660, gjetjet më të larta në numër rezultojnë të 
jetë në fushat “Të tjera”: dhe pse vlera totale e tyre zë rreth 13% të vlerës totale të gjetjeve në 
nivel sistemi. 
Në mënyrë të përmbledhur numri i gjetjeve paraqitet si më poshtë: 
Tabela nr.20: “Numri i gjetjeve nga NJAB për vitin 2021” 

Nr. i gjetjeve 0 1-5 6-10 11-20 20-50 51-100 101-200 200-300 300+ Totali 
Nr. i institucioneve 21 7 11 9 42 23 14 6 2 133 

Burimi: DH/AB; Përpunuar nga KLSH 
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Nga tabela më sipër konstatohet se: 21 institucione rezultojnë me asnjë gjetje, 8 institucione 
rezultojnë me mbi 200 gjetje, madje Enti Kombëtar i Banesave me 631 gjetje në total, ku 
vlera e tyre totale është 1,918,000 lekë. Kjo shifër në gjykim tonë rezulton të jetë shumë e 
lartë.  (Të dhënat e detajuara me numër gjetjesh, vlerë gjetjes për çdo NJAB dhe numër faktik 
audituesish  ndodhen në tabelën nr.5 të Aneksit nr.1.2)    
Nga verifikimi i të dhënave mbi veprimtarinë e NJAB-ve rezulton se institucionet që nuk 
kanë konstatuar asnjë gjetje, kanë realizuar misione auditimi, po ashtu ka dhe NJAB të cilat 
nuk kanë realizuar asnjë mision auditimi e për rrjedhojë numri i gjetjeve është zero. 
Konkretisht institucionet të cilat nuk kanë konstatuar asnjë gjetje paraqiten si në tabelën në 
vijim, ku krahas tyre janë dhe numri i auditimeve të realizuara përgjatë vitit 2021. 
 
Tabela nr.21: “Institucionet pas asnjë gjetje përgjatë vitit 2021” 

Nr. Institucioni Auditime të realizuara 
1 Ministria e Turizmit & Mjedisit  8 
2 Nj.Vend. Op.Kujd.Shend. Tirane  0 
3 Gjykata Kushtetuese 0 
4 Komisioni Qendror I Zgjedhjeve  0 
5 Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare 0 
6 Drejtoria e Pergj. Arkivave 4 
7 Universiteti Mjekësisë 0 
8 Universiteti "A.Moisiu" Durrës 6 
9 Spitali Rajonal Elbasan 0 
10 Spitali Rajonal Fier  4 
11 Qendra Spitalore Lushnje  0 
12 Spitali Rajonal Gjirokastër  0 
13 Qendra Spitalore Korçe  0 
14 Posta Shqiptare   sha  6 
15 Rezidenca Stud Univ nr.1 5 
16 Ujës. Kanalizime Lushnje 4 
17 Bashkia Kuçove  2 
18 Bashkia Divjakë  3 
19 Bashkia Lezhe     7 
20 Autoriteti Komb.Veteri. & Mbroj. Bimëve Nuk është funksionale 
21 
 Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile Nuk është funksionale 

Burimi: DH/AB; Përpunuar nga grupi i auditimit 
 
Dëmi në vlerë. 
Institucione që paraqiten me më pak se 100,000 lekë dëm ekonomik. 
Në lidhje me vlerën e dëmit të konstatuar nga NJAB-të në nivel sistemi rezulton se 81 NJAB 
kanë vlerë dëmi më të vogël se 100,000 lekë, vitin e kaluar rezulton të ishin 77 të tilla. Në 
mënyrë të detajuar lista e këtyre institucioneve paraqitet në tabelën nr.6 të aneksit nr.1.2 të 
këtij aktkonstatimi. 
Bazuar në rezultatet e deklaruara në auditimet e kryera përgjatë vitit 2021 për 133 njësitë e 
auditimit të brendshëm funksionale me total 433 auditues, është konstatuar dëm ekonomik në 
vlerën totale 593,078,000 lekë. Numri i gjetjeve, për vitin 2021 krahasuar me vitet e 
mëparshme paraqitet si më poshtë: 
Tabela nr22: ,”Vlera e dëmit në nivel total për një periudhë 8 vjeçare”(shprehur në lekë) 

Gjetjet 2020 2021 
Totali (në vlerë) 1,236,976 593,078,000 

Totali(në numër) 9238 7660 
Numri i audituesve 414 433 

Burimi: DH/AB;  Përpunuar grupi i auditimit  
Për sa më sipër rezulton se në shkallë sistemi, gjetjet e vitit 2021 rezultojnë të jenë më të ulta 
krahasuar me 2 vitet e kaluara, por më të larta krahasuar me vitin 2017, por vlera është rritur 
në krahasim me vitet e mëparshme. 
 
Raste të dërguara për investigim të mëtejshëm nga ana e NJAB-ve 
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Gjatë vitit 2021 janë konstatuar 10 raste për investigim të mëtejshëm nga njësi të 
specializuara, krahasuar me 6 të një viti më parë, të cilat paraqiten si më poshtë: 
 
  Tabela nr.23:”Subjektet të cilat janë dërguar për investigim të mëtejshëm nga ana e NJAB-ve” 

INSTITUCIONI  Subjektet me parregullsi Autoriteti ku janë dërguar praktikat për ndjekje  

Ministria e Financave 
Sha -Agrokredit Tiranë Titullarit të institucionit 
Sha Prodhim Mobilje Tirane  Titullarit të institucionit 

Ministria e Brendshme  
DVP Durrës Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore 

Departamenti Kufirit pranë DPPSH Departamentit të Policisë Kriminale pranë Drejtorisë së 
Përgjithshme të Policisë së Shtetit 

Drejtoria e Pergj. Policisë 
Shtetit  DVP SHKODER  Shërbimit për çështje te brendshme dhe ankesat ne MB 

Uk Elbasan Sha  Magazina/Sektori Financës  Prokurorisë se Gjykatës Rrethit Elbasan  

Bashkia Përrenjas  

Sektori i Bordit te Kullimit Titullari i Bashkisë Përrenjas 
Sektori i Kulturës ,Turizmit dhe Rinise  Titullari i Bashkisë Përrenjas 
 Sektori i Kopshtit dhe Çerdhes Titullari i Bashkisë Përrenjas 
 Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe 
Menaxhimit Financiar (Detyrimet e 
prapambetura nder vite) 

Titullari i Bashkisë Përrenjas 

Burimi: DH/AB përpunuar grupi i auditimit (2022) 
 
Rekomandimet e NJAB-ve 
Për vitin 2021 numri total i rekomandimeve të lëna nga ana e NJAB-ve, në nivel sistemi është 
7,887, nga të cilat 7,845 (99%) janë të pranuara, të zbatuara janë 3865 rekomandime dhe në 
proces zbatimi 3177, 42 rekomandime janë të papranuara.  
Tabela nr.24 ,”Statusi i rekomandimeve për vitin 2021” 

Statusi i Rekomandimeve Në numër % ndaj totalit te rekomandimeve 
Rekomandime të dhëna 2021 7,887 100% 
Rekomandim I Pranuar 7,845 99% 
I zbatuar 3,865 49% 
Në Proces zbatimi 3,177 40% 
Të pazbatuara 803 10% 
Të papranuara 42 1% 

 Burimi: DH/AB përpunuar grupi i auditimit (2022) 
Vlerësimi dhe vetëvlerësimi i strukturave në përputhje me standardet dhe kërkesat e manualit, 
metodat dhe udhëzimet e miratuara nga Ministri i Financave dhe ekonomisë në funksion të 
sigurimit të cilësisë së auditimit. 
 
Kontrolli i jashtëm i cilësisë. 
Në zbatim të nenit 24 të ligjit 114/201, përcaktohen përgjegjësitë e strukturës përgjegjëse për 
harmonizimin e auditimit të brendshëm: “Struktura përgjegjëse e harmonizimit për auditimin 
e brendshëm ushtron këto funksione: ku ne pikën dh) specifikisht përcaktohet se: harton dhe 
zbaton manualin për vlerësimin e cilësisë, e cila përfshin procesin e monitorimit dhe 
vlerësimit në mënyrë periodike të veprimtarisë së njësive të auditimit të brendshëm, në 
përputhje me standardet ndërkombëtare, të pranuara, të auditimit të brendshëm;” 
Në zbatim të këtij kriteri ligjor DH/AB gjatë vitit 2021 ka realizuar 25 kontrolle të jashtme 
cilësie, 6 më shumë se një vit më parë.  
Kontrolli i jashtëm i cilësisë duhet të bëhet në përputhje me “Metodologjinë për vlerësimin e 
jashtëm të cilësisë për veprimtarinë e auditimit të brendshëm në sektorin publik”, të miratuar 
me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 22, datë 06.03.2017. 
Në kapitullin 1.“Planifikimi” përcaktohet se:“Struktura përgjegjëse e harmonizimit për 
auditimin e brendshëm përgatit programin vjetor të vlerësimit të jashtëm të cilësisë: 
•   në bazë të frekuencës, të paktën një herë në 5 vjet; 
•   në bazë të një procesi të përzgjedhjes nga vlerësimi i riskut;  
•   në bazë të ankesave; 
•   në bazë të çështjeve të ngritura në media ose; 
•   me kërkesë të vetë njësive të auditimit të brendshëm”. 
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Që të realizohet pika e parë, frekuenca e auditimit njëherë në 5 vite, duhet që nga ana e 
DH/AB-së të realizohen rreth 25 kontrolle cilësie në vit, në periudhën objekt auditimi, kjo 
është realizuar.  
Nga auditimi rezultoi se numri i kontrolleve të cilësisë së realizuara nga DH/AB që prej vitit 
2017, vit në të cilin është miratuar “Metodologjia për vlerësimin e jashtëm të cilësisë për 
veprimtarinë e auditimit të brendshëm në sektorin publik”, në total është 74, pra në 5 vite 
është mundësuar kontrolli i jashtëm i cilësisë në afro 50% të NJAB-vë në nivel sistemi. 
Nga të dhënat në lidhje me kontrollet e jashtme të cilësisë të realizuara ndër vite që nga viti 
2017, kur është miratuar metodologjia që rregullon këtë marrëdhënie.  
Numri i punonjësve pranë DH/AB-së për të realizuar këto kontrolle është 4. 
Për vitin 2021 janë përzgjedhur 25 institucione për të bërë kontroll cilësie, ku në 24 prej tyre 
arsyeja e dhënë në regjistrin e riskut që është hartuar nga DH/AB në përmbushje të kërkesave 
të metodologjisë për vlerësimin e jashtëm të cilësisë, përcaktohet se ka kaluar frekuenca 5 
vite ndërsa vetëm në një rast arsyeja ka qene një ankesë (Gjykata Kushtetuese). 
Pyetësori i Vetëvlerësimit të NJAB.  
Njësitë e auditimit të brendshëm kanë plotësuar, për vitin 2021 Pyetësorin e Vetëvlerësimit të 
NJAB, bazuar në Metodologjinë për monitorimin e performancës së njësive publike, e 
ndryshuar. Ky pyetësor është plotësuar prej 123 NJAB nga  135 në total.  
Pyetësori i vetëvlerësimit përmban pyetje për të gjitha fazat e veprimtarisë së auditimit të 
brendshëm. Kjo analizë është fokusuar në katër grupime pyetjesh, përkatësisht mbi:  
1. Funksionimin e NJAB sipas akteve ligjore;  
2. Vlerësimin i brendshëm i cilësisë së veprimtarisë audituese;  
3. Vendosjen e kontrolleve efektive dhe monitorimi i rekomandimeve;  
4. Identifikimin, vlerësimin dhe menaxhimin e risqeve nga NJAB. 
Situata e plotësimit të pyetësorëve të vetëvlerësimit për 135 NJAB-të në nivel sistemi 
paraqitet si më poshtë: 
 
Tabela nr.25: “Plotësimi I pyetësorëve të vetëvlerësimit sipas kategorive të institucioneve për vitin 2021.” 

INSTITUCIONI TOTALI RAPORTUAR % 
Ministri 11 11 100% 
Institucione qendrore 18 16 89% 
Agjenci autonome  3 3 100% 
Fonde speciale 3 3 100% 
Institucione të pavarura 12 11 92% 
Universitet 7 6 86% 
Spitale  13 9 69% 
Shoqëri anonime  19 19 100% 
Bashki 49 45 92% 
Totali  135 123 91% 
Burimi: DH/AB; Përpunuar nga grupi i auditimit. 
  
Titulli gjetjes: Mangësi dhe problematika në plotësimin e pyetësorëve të 

vetëvlerësimit të AB. 
Situata: Nga verifikimi i plotësimit të pyetësorëve të vetëvlerësimit të NJAB-ve 

rezultoi se 12 NJAB nuk kanë depozituar pranë DH/AB-së pyetësorët 
e vetëvlerësimit së bashku me raportet e veprimtarisë së tyre, 
konkretisht nuk kanë paraqitur pyetësorët NJAB-të si më poshtë: 
-2 NJAB-të me struktura të miratuara, por të paplotësuara me auditues. 
-5 NJAB nuk kanë raportuar e as nuk kanë plotësuar raportin e 
vetëvlerësimit, konkretisht: Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare; 
Universiteti i Mjekësisë; Spitali Rajonal Korçë; Spitali Rajonal 
Elbasan; Spitali Rajonal Gjirokastër. 
-3 NJAB kanë raportuar, por nuk kanë dorëzuar pyetësorët e 
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vetëvlerësimit NJAB-të: Bashkia Cërrik; Bashkia Dibër ndërsa Bashkia 
Fushë Arrëz ka depozituar një pyetësor të viteve të kaluara të pa 
përditësuar. 
-2 NJAB nuk kanë depozituar pyetësorët e vetëvlerësimit për shkak së 
njësitë kanë qenë pa veprimtari: Spitali Rajonal Lushnjë dhe Bashkia 
Divjakë. 
Nga verifikimi i përgjigjeve të pyetësorëve të vetëvlerësimit rezultoi se 
për pyetjen e parë në këtë pyetësor të vetëvlerësimit “A është ngritur 
NJAB në përputhje me kërkesat e ligjit për auditimin e brendshëm dhe 
aktet nënligjore? ”, përgjigjet e disa institucioneve janë vetëvlerësuar 
me nivele të kënaqshme dhe pse kanë probleme me strukturat dhe 
drejtuesit e tyre, ç’ka bën që rezultatet e këtyre pyetësorëve të vihen në 
dyshim për nivelin e besueshmërisë. Në vetëvlerësimin e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Doganave dhe ISSH, ku vetë DH/AB raporton se NJAB 
është në kundërshtim me Ligjin nr.114/2015 (drejtuesi i pa certifikuar), 
në pyetësor, kjo pyetje është vetëvlerësuar me 1 pikë që do të thotë: 
“Veprimtaria e auditimit të brendshëm do të konsiderohet me 
përputhshmëri të plotë me kuadrin rregullator (ligji, Manuali i 
Auditimit të Brendshëm dhe Standardet Ndërkombëtare)”. Pyetësori i 
vetëvlerësimit përmban pyetje për të gjitha fazat e veprimtarisë së 
auditimit të brendshëm dhe kjo analizë është fokusuar në katër grupime 
pyetjesh dhe paraqitet në faqet 82-86 të “Raportit vjetor mbi 
Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik në 
Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme për vitin 2021". Ky vetëvlerësim 
nuk paraqet situatën reale të NJAB-ve.  

Kriteri: Metodologjia për Monitorimin e Performancës së Sistemeve të 
Kontrollit të Brendshëm në Njësitë Publike, miratuar me Urdhrin nr. 
117, datë 01.04.2019 i ndryshuar;. 

Efekti/Ndikimi: Paraqitje jo reale e situatës së NJAB-ve në një pjese të “Raportit vjetor 
mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm Financiar 
Publik në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme për vitin 2021. 

Shkaku: Mosndërgjegjësimi i NJAB-ve për vetëdeklarim real të situatës dhe mos 
parashikimi i masave për rastet e plotësimit të pyetësorëve më 
informacion të pasaktë. 

Rëndësia: E mesme 
Rekomandimi: Nga ana Drejtorisë së Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm të  

merren masa për një analizë sa më objektive të gjendjes së NJAB-ve, ku 
pyetësorët e vetëvlerësimit të mos jenë i vetmi instrument i vlerësimit të 
indikatorëve 15-18, me qëllim që analiza me rezultatet e përmbledhura 
të pyetësorëve të vetëvlerësimit si pjesë e raportit të shërbejë për rritjen 
e efektivitetit të këtyre strukturave. 

 
 
 
 
Konkluzion:Nga auditimi i të dhënave individuale të NJAB-ve rezultoi se: 
☞Në nivel sistemi ka 34 institucione që në përbërje të strukturave të NJAB-ve kanë më 
shumë se 1/3 të punonjësve të pa certifikuar, jo në përputhje me kriterin e Ligjit nr. 114/2015 
datë 22.10.2015 "Për auditimin e brendshëm në sektorin publik".  
Nga verifikimi i numrit faktik të audituesve në strukturat e NJAB rezultoi se: 
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☞ 53 institucione ose 40% e tyre kanë strukturë te paplotë kundërshtim me pikën 3 të VKM 
nr. 83 datë 03.02.2016. 28 institucione kanë planifikuar numrin e audituesve në kundërshtim 
me pikën 3 të VKM nr. 83 datë 03.02.2016 
 
2.1.3 Mbi vlerësimin e indikatorëve që tregojnë nivelin e zbatimit të objektivave në 
përmbushje të strategjisë për auditimin e brendshëm në sektorin publik. 
  
Në zbatim të këtij drejtimi të programit të auditimit “Nr.19/1, datë 14.01.2022”, i ndryshuar u 
shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:  
 Të dhënat nga pyetësorët e vetëvlerësimit të NJAB-ve për vitin 2021. 
 Të dhëna të konsoliduara nga DH/AB nga vlerësimi i indikatorëve 15-18 të perfomancës. 

  Raporti mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik në 
Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme për vitin 2021. 
 
Auditimi i këtij drejtimi u mbështet në bazën ligjore: 
Ligji Nr.114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, i 
ndryshuar; 
 VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të Auditimit 
të Brendshëm në Sektorin Publik; 
 Manuali i “Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik” miratuar me Urdhrin nr.100, datë 
25.10.2016; 
Metodologjia për Monitorimin e Performancës së Sistemeve të Kontrollit të Brendshëm në 
Njësitë Publike, miratuar me Urdhrin nr. 117, datë 01.04.2019 i ndryshuar; 
Metodologjia “Për vlerësimin e jashtëm të cilësisë për veprimtarinë e auditimit të 
brendshëm në sektorin publik”, të miratuar me urdhrin nr. 22 , datë 06.03.2017. 
 
Gjatë vitit 2021 Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm 
Financiar Publik (DPH/KBFP) në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Buxhetit dhe 
Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit ka analizuar e 18 (tetëmbëdhjetë) treguesve të 
performancës, bazuar në Metodologjinë për Monitorimin e Performancës së Sistemeve të 
Kontrollit të Brendshëm në Njësitë Publike, e cila është miratuar me Urdhrin e MFE nr. 117, 
datë 01.04.2019, të ndryshuar “Për miratimin e metodologjisë për monitorimin e 
performancës së sistemit të kontrollit të brendshëm të njësive publike”. DH/AB përdor për 
vlerësimin e auditimit të brendshëm 4 indikatorët si më poshtë: 
- Indikatori 15 mbi “Organizimin dhe kapacitetet e AB”; 
- Indikatori 16 “Cilësia e përgatitjes së planifikimit strategjik dhe vjetor nga NJAB-të”; 
- Indikatori 17 “Cilësia e përgatitjes së Raportit vjetor”; 
- Indikatori 18 “Zbatimi i rekomandimeve të auditimit të brendshëm”. 
Bazuar në vlerësimet e treguesve të mësipërme për çdo NJAB është realizuar rankimi i 
institucioneve të grupuara në ministri të linjës, bashki, institucione të pavarura dhe njësi 
shpenzuese me buxhet të madh duke krahasuar performancën e tyre me vitin 2020. 
Nga auditimi rezulton se për çdo subjekt janë bërë verifikimet përkatëse për të mundësuar 
vlerësimin e institucioneve sipas këtyre kritereve. Nga verifikimi rezultoi se kishte përputhje 
të vlerësimeve të treguesve të perfomancës dhe gjendjes së strukturave të NJAB-ve, planeve 
të auditimit dhe zbatimit të rekomandimeve, por në një rast në Bashkinë Skrapar në pyetjen 3 
të indikatorit 15 “D.NJAB dhe AB plotësojnë kërkesat ligjore” është bërë vlerësimi me “1”, 
por në fakt në këtë bashki si dhe vetë komentet që ka dhënë DH/AB drejtuesi i njësisë së 
auditimit është i pacertifikuar. 
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Në total 18 treguesit e perfomancës vlerësohen maksimalisht me 4 pikë secili pra 72 pikë në 
total, ndërsa 4 treguesit për vlerësimin e perfomancës së AB-ve kanë vlerësim maksimal me 
16 pikë. Në total treguesit e perfomacës janë analizuar për 189 njësi shpenzuese, kurse 
DH/AB nuk zotëron informacion për të gjitha këto njësi por vetëm për 123 njësi që kanë 
dorëzuar pyetësorët e vetëvlerësimit. 
Tabela nr.26: “NJAB të grupuara sipas pikëve në vlerësimit e 4 indikatorëve të AB” 

Pikët 0-4 5-9 10-14 15 16 Totali 
Nr. i NJAB-ve 49 19 86 11 24 189 

     Burimi: DH/AB; Përpunuar nga grupi i auditimit 
 
Siç shihet në tabelën më sipër, 24 njësi janë vlerësuar maksimalisht në lidhje me treguesit e 
perfomancës se auditimit të brendshëm, 11 njësi janë vlerësuar nga 15 pikë, 86 njësi janë 
vlerësuar me 10-14 pikë, 19 njësi janë vlerësuar me 5-9 pikë dhe 49 njësi më 0-4 pikë. 
43 NJAB janë të vlerësuara me 0 pikë në secilin prej indikatorëve, pra rreth 23% të NJAB-ve 
të vlerësuara janë me perfomancë shumë të dobët, kjo vjen për shkak të mosfunksionimit të 
NJAB-ve. 
Nga verifikimi i pyetësorëve të vetëvlerësimit, raporteve të auditimit dhe vlerësimit të 
indikatorëve rezulton se në vlerësimin e indikatorëve paraqiten më shumë njësi pasi ato janë 
njësi shpenzuese dhe vlerësohen me pikë nga dy Drejtoritë e tjera të përgjithshme përgjegjëse 
për vlerësimin e perfomancës, por duke mos marrë shërbim audimit me asnjë nga format e 
parashikuara në Ligjin nr.114/2015 janë vlerësuar më zero pikë në total. Këto njësi duhet të 
merrnin shërbim auditimi. Gjatë auditimit u verifikua saktësia e vlerësimit të këtyre 4 
indikatorëve nga ku rezultoi se vlerësimi ka qenë përgjithësisht i saktë dhe janë reflektuar 
rekomandimet e raportit të kaluar. 
Në raportin e hartuar nga ana e Strukturës Përgjegjëse për Harmonizimin e kontrollit të 
Brendshëm Financiar, në Raportin e Vlerësimit të Sistemit të Kontrollit të Brendshëm 
Financiar Publik për vitin 2021, nuk është bërë një vlerësim në lidhje më këto katër 
indikatorë dhe të gjykohet mbi perfomancën e NJAB-ve në nivel sistemi, minimalisht secila 
nga strukturat përgjegjëse për vlerësimin e indikatorëve të saj duhet të japë një 
opinion/gjykim apo a të ishte dhënë opinion/gjykim i unifikuar nga të tri strukturat 
përgjegjëse për vlerësimin e përfomancës së njësive publike bazuar në 18 indikatorët e 
perfomancës. Raporti nuk përmban nga pikëpamja strukturore një rubrikë të emërtuar 
“Opinion”, por paraqet vetëm një rubrike me emërtimin “Përmbledhjen Ekzekutive” për 
raportin. 
Konkluzion:Nga verifikimi i pyetësorëve të vetëvlerësimit, raporteve të auditimit dhe 
vlerësimit të indikatorëve rezulton se: 
☞ Në vlerësimin e indikatorëve paraqiten më shumë njësi pasi ato janë njësi shpenzuese dhe 
vlerësohen me pikë nga dy drejtoritë e tjera të përgjithshme, përgjegjëse për vlerësimin e 
perfomancës, por duke mos marrë shërbimin e audimit me asnjë nga format e parashikuara 
në Ligjin nr.114/2015 i ndryshuar, janë vlerësuar me zero pikë në total. Këto njësi duhet të 
merrnin shërbim auditimi.  
Nga verifikimi i saktësisë së vlerësimit të 4 indikatorëve  rezultoi se: 
☞ Vlerësimi ka qenë përgjithësisht i saktë dhe janë reflektuar rekomandimet e raportit të 
kaluar. 
☞ Në raportin e hartuar nga Struktura Përgjegjëse për Harmonizimin e Kontrollit të 
Brendshëm Financiar, në Raportin e Vlerësimit të Sistemit të Kontrollit të Brendshëm 
Financiar Publik për vitin 2021, nuk është bërë një vlerësim në lidhje më këto katër 
indikatorë dhe të gjykohet mbi perfomancën e NJAB-ve në nivel sistemi, minimalisht secila 
nga strukturat përgjegjëse për vlerësimin e indikatorëve të saj duhet të japë një 
opinion/gjykim apo a të ishte dhënë opinion/gjykim i unifikuar nga të tri strukturat 
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përgjegjëse për vlerësimin e përfomancës së njësive publike bazuar në 18 indikatorët e 
perfomancës. Mos parashikimi në raport i një rubrike të veçantë ku të shprehet  “opinioni”, 
vlerësimi objektiv e profesional nga strukturat përgjegjëse mbi vlerësimin e perfomancës së 
njësive publike bazuar në 18 indikatorët, me qëllim që të japë siguri të arsyeshme në të gjitha 
aspektet materiale, me kriteret e përcaktuara. 
 

 
2.1.4 Mbi procedurat e përgatitjes së Raportit vjetor të vitit 2021 të sistemit financiar të 
brendshëm publik mbi funksionimin dhe progresin e sistemit të Auditit të Brendshëm në 
sektorin publik.  
 
Në kreun III, neni 17 të Rregullores së Brendshme të Organizimit dhe Funksionimit të 
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit të 
Brendshëm, është strukturë në përbërje të Drejtorisë së Përgjithshme të Harmonizimit të 
Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik. Funksionet e kësaj drejtorie janë rregulluar me 
pikën 5 të Rregullores, ku si funksion kryesor përcaktohet “Paraqet, brenda muajit Maj të 
çdo viti, tek Ministri i Financave dhe Ekonomisë, raportin për funksionimin e auditimit të 
brendshëm në sektorin publik, pjesë e raportit vjetor të konsoliduar për kontrollin e 
brendshëm në sektorin publik”. 
 
Nga auditimi rezulton se Raporti për vitin 2021 është përgatitur në datën 31.05.2022,  
brenda afatit ligjor. 
Raporti përbëhet nga pesë kapituj kryesorë, nga ku pjesa në lidhje më auditimin e  brendshëm 
paraqitet në kapitullin e parë, i cili fokusohet në rezultatet nga vlerësimi i monitorimit të 
performancës së njësive publike dhe në kapitullin e pestë paraqitet analiza e detajuar e 
veprimtarisë së auditimit të brendshëm dhe rezultatet e evidentuara nga analiza e pyetësorit të 
vetëvlerësimit të auditimit të brendshëm.  
Analiza e prezantuar në këtë raport, mbi Auditimin e Brendshëm është mbështetur në 
konsolidimin e të dhënave të raporteve vjetore të veprimtarisë së 128 njësive të auditimit të 
brendshëm, që funksionojnë në sektorin publik, pasi: 
-2 njësi nuk kanë raportuar për shkak të mos-ngritjes së strukturës, konkretisht Autoriteti 
Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes 
Civile. 
-5 njësi nuk kanë raportuar si në vijim: Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Univeristeti i 
Mjekësisë, Universiteti Rajonal Elbasan, Spitali Rajonal Gjirokastër, Qendra Spitalore 
Korçë. 
Në bazë të këtij informacioni në këtë raport është raportuar mbi strukturat audituese dhe 
kapacitetet e tyre, realizimin e planeve të angazhimeve vjetore, vlerësimin e risqeve, fushat 
dhe sistemet, rekomandimet e dhëna nga auditimi lidhur me to dhe nivelin e zbatimit të 
rekomandimeve të auditimit. 
Informacioni i paraqitur në raport në lidhje me strukturat, përbërjen, planifikimin, realizimet, 
dëmet dhe rekomandimet vjen si rezultat i vetëdeklarimit të njësive konkretisht në planet 
vjetore dhe strategjike individuale, ndryshimeve të planeve aty ku ka, realizimet dhe raportet 
e auditimit të NJAB-ve. 
Gjithashtu informacioni në lidhje me pyetësorët e vetëvlerësimit të NJAB-ve, është një 
pasqyrë përmbledhëse e përgjigjeve të vetëdeklaruara nga instutucionet përkatëse. 
Raporti ndalet dhe në kontrollin e jashtëm të cilësisë të realizuar nga DH/AB në njësitë e 
përzgjedhura dhe konluzionet nga ky vlerësim. 
Raporti mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik në Njësitë 
e Qeverisjes së Përgjithshme për vitin 2021 është një prezantim i të dhënave të paraqitura në 
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Drejtorinë e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm. Ky prezantim është një gërshetim i të 
dhënave të vetëdeklaruara nga ana e NJAB-ve si dhe paraqitja e të dhënave të rezultuara nga 
kontrolli i jashtëm i cilësisë, i realizuar në 25 subjekte nga ana e kësaj drejtorie, me rritje nga 
viti i kaluar si në vijim: 
 
Vitet Viti 2020 Viti 2021 
Nr. i kontrolleve të jashtëm të cilësisë 19 25 
 
Nga analiza e raportit evidentohet se Kapitulli V “Zhvillimi i sistemit të auditimit të 
brendshëm në sektorin publik” përmban këto elementë: 
-Strukturat e auditimit të brendshëm; 
-Funksionimin e Komiteteve të Auditimit të Brendshëm; 
-Analiza e veprimtarisë së Auditimit të Brendshëm; 
-Vlerësimi i Riskut të Sistemeve të Brendshme; 
-Gjetjet dhe Rekomandimet e Auditimit; 
-Auditimi i Detyrimeve të Prapambetura të Njësive Publike; 
-Mbështetja për zhvillimin e Auditimit të Brendshëm; 
-Vlerësimi i jashtëm i cilësisë për veprimtarinë e Auditimit të Brendshëm; 
-Zhvillimi i aftësive profesionale të Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik; 
-Pyetësori i Vetëvlerësimit; 
-Funksionimi i NJAB-ve sipas akteve ligjore; 
 
Nga verifikimi i çështjeve të mësipërme rezulton se problematikat evidentohen në përgjithësi. 
Gjithashtu në raport paraqitet dhe vlerësimi i përfomacës së institucioneve sipas 18 
indikatorëve të perfomancës, bazuar në Urdhërin Nr.117 datë 01.04.2019 “Miratimi i 
metodologjisë për monitorimin e perfomancës së Kontrollit të Brendshëm të Njësive 
Publike”, i ndryshuar ku përcaktohet se “ Ngarkohet struktura përgjegjese për harmonizimin 
e kontrollit të brendshëm financiar publik  për përpunimin e informacionit të konsoliduar 
sipas kërkesave të metodologjisë brenda muajit Maj të cdo viti”. Vlerësimi dhe matja e 
treguesve të monitorimit të perfomancës sipas kësaj metodologjia realizohet nga këto 
struktura:  

− Struktura Përgjegjëse për Buxhetin 
− Struktura Përgjegjëse për Thesarin 
− Struktura Përgjegjëse për Harmonizimin e Kontrollit të Brendshëm Financuar Publik. 

Gjatë vitit 2021, Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm 
Financiar Publik, ka rishikuar metodologjinë për Monitorimin e Performancës së Sistemit të 
Kontrollit të Brendshëm në Njësitë Publike, miratuar me Urdhërin e Ministrit të Financave 
dhe Ekonomisë nr.221 datë 01.12.2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Urdhërin 117 datë  
01.04.2019 “Për miratimin e metodologjisë për monitorimin e performancës së sistemit të 
kontrollit të brendshëm të njësive publike”. Këto ndryshime konsistojnë në formatet mbi 
mënyrën e raportimit të treguesve të performancës si dhe rishikimi i pyetësorit të 
vetvlerësimit të menaxhimit financiar dhe kontrollit. 
Pyetësori i vetëvlerësimit u rishikua duke përfshirë pyetje që lidhen me treguesit e 
performancës të përcaktuar në metodologjinë e monitorimit si dhe treguesit PEFA1 
(Programi i Shpenzimeve Publike dhe Përgjegjshmërisë Financiare) me qëllim 
ndërgjegjësimin e institucioneve mbi bazën e vlerësimit që përdoret nga Ministria e 
Financave dhe Ekonomisë dhe nga donatorët.  
Në faqen 11, të Raportit evidentohet se “Lidhur me treguesit e performancës, nuk u 
parashikua krijimi i një pasaporte të re treguesish, ku edhe për këtë vit janë analizuar 18 
(tetëmbëdhjetë) tregues mbi planifikimin, zbatimin dhe ekzekutimin e buxhetit si dhe treguesit 
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për implementimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm. Konkretisht, metodologjia përmban 
18 tregues performance, të cilët klasifikohen....” 
Analiza e paraqitur në raport mbi bazë rankimi të institucioneve sipas pikëve të secilit për 
vlerësimet me 18 indikatorët e perfomancës, ku vlerësimi maksimal është me 72 pikë (18 
indikatorë * 4 pikë maksimumi/indikator.)Për një kategori të institucioneve siç janë Këshillat 
e Qarkut është bërë rankimi i tyre duke hequr nga analiza një grup treguesish për të cilët 
mungonin të dhënat në lidhje me “Investimet kapitale shumë vjeçare të hedhura në sistem 
sipas planit kontraktual të Disbursimit”. Vlerësimi maksimal për këto institucione është bërë 
më 68 pikë jo me 72, pra ky indikator është përjashtuar në vlerësim. Gjithashtu, në raport në 
shtojcën 1 jepet:” Lista e Njësive, për të cilat nuk ka pasur të dhëna për disa tregues 
perfomance” ( konkretisht për treguesit 3; 7; 8; 9).  
Nga auditimi u konstatua se në raport paraqitet analiza e rankimit të institucioneve por duke 
qenë se mungon detajimi i treguesve të performancës 15-18 (që i takon treguesve që 
vlerësojnë DH/AB) nuk mund të shprehim siguri nëse rankimi i institucioneve bazuar në 
performancë i ka konsideruar këta tregues. 
Raporti përmban informacione kryesisht mbi bazën e vetëdeklarimit të njësive publike dhe 
çdo çështje evidenton situatën/problematikat, por mungon opinioni i unifikuar mbi 
performancën në nivel sistemi.  
 
Me impakt pozitiv vlerësohet trajtimi dhe auditimi i  detyrimeve të prapambetura të 
njësive publike. Institucionalizimi i Auditimi te detyrimeve te prapambetura ka si qëllim dhe 
objektiv përfundimtar t’i japë siguri menaxhimit se kontrollet e brendshme dhe procedurat 
për detyrimet e prapambetura kanë funksionuar në mënyrë eficente dhe në përputhje me 
kuadrin ligjor në fuqi dhe të japë rekomandime të vlefshme për përmirësimin dhe fuqizimin e 
kontrolleve në parandalimin e krijimit të detyrimeve financiare të prapambetura për një 
miradministrim të fondeve publike. Gjatë vitit 2021, 63 NJAB kishin parashikuar kryerjen e 
auditimit të detyrimeve te prapambetura. Në total kanë raportuar mbi auditimin e detyrimeve 
të prapambetura 63 njësi shpenzuese ku janë identifikuar dhe raportuar gjetjet lidhur me 
vlerësimin e sistemit të MFK, vlerësimin, evidentimin, verifikimin, rakordimin dhe 
regjistrimin e të gjitha detyrimeve të prapambetura të konstatuara përfshinë sa vijon: Ulja e 
nivelit të detyrimeve të prapambetura në disa njësi të qeverisjes qëndrore, ministri apo 
institucione qëndrore ka ardhur më së shumti si rezultat i pagesave në zërin Investime dhe 
mirëmbajtje, ndërkohë që mbetet problematikë situata e shlyerjes së vendimeve gjyqësore dhe 
rimbursimi i TVSH-së.  
Vlerësimi i Riskut të Sistemeve, Gjetjet dhe  Rekomandimet e Auditimit. 
Në lidhje me këtë pjesë në Raport bëhet një grupim i institucioneve në: Ministri të Linjës; 
Njësi e Vetëqeverisjes Vendore; Njësi Shpenzuese me buxhet të madh; Shoqëri Aksionere 
dhe Institucione të Pavarura.   
Pasi paraqiten risqet sipas këtyre grupimeve konkludohet në “Vlerësimi i riskut të sistemeve, 
edhe pse është një element thelbësor mbi të cilin mbështetet çdo fazë e procesit auditues dhe 
ka impakt të rëndësishëm në arritjen e objektivave të auditimit, nuk bëhet në përputhje të 
plotë me kërkesat e standardeve, nuk kuptohet nga vetë audituesit dhe si i tillë gjen zbatim në 
nivel të ulët në praktikë. Kjo tregon mangësi në udhëzuesit dhe metodologjitë për qasjen e 
auditimit mbi bazë risku dhe kompetencat dhe aftësitë e audituesve janë të pamjaftueshme për 
të siguruar kryerjen e auditimeve me cilësi të lartë dhe efektivitet”. Sa më sipër kjo është 
detyrë e DH/AB përcaktuar dhe ne Ligjin nr.114, datë 22.10.2015 i ndryshuar neni 24 
“Përgjegjësitë e strukturës përgjegjëse për harmonizimin e auditimit të brendshëm”, ku në 
germën “b” dhe “c” përcaktohet funksioni për hartimin dhe propozimin e përmirësimit të  
legjislacionit kryesor dhe mbështetës për auditimin e brendshëm në sektorin publik; si dhe 
hartimi dhe propozimi i politikave, manualeve, procedurave, udhëzimeve dhe rregulloreve 
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për auditimin e brendshëm për përshtatjen dhe përafrimin e tyre me standardet 
ndërkombëtare, të pranuara, të auditimit të brendshëm. Gjetjet e Auditimit të Brendshëm 
sipas raportit pasqyrohen të ndara sipas klasifikimit të institucioneve si në vijim: 
-Në ministritë e linjës: “…sistemet e kontrollit të brendshëm në disa raste nuk funksionojnë 
efektivisht si pasojë e mangësive në zbatimin e rregullave dhe procedurave…” 
-Në njësitë e vetëqeverisjes vendore: “…janë evidentuar dobësi materiale të cilat duhet të 
adresohen nga titullari. Ka nevojë për hartimin dhe përditësimin e rregulloreve, përcaktimin 
e saktë të ndarjeve të përgjegjësive etj”. 
-Në njësitë shpenzuese me buxhet të madh: “…evidentohen dobësi në disa hallka si psh në 
zbatimin e politikave dhe procedurave.” 
-Në institucionet e pavaruara: “…janë eficente por kanë nevojë të vazhdueshme për 
përmirësim të procedurave”. 
-Në shoqëritë aksionere: “…sistemet e kontrollit të brendshëm në subjektet e audituara nuk 
janë efektive dhe nuk kanë të miratuara procedura për funksionimin e tyre (OSHEE, KESH, 
OST, Posta Shqiptare, Albpetrol dhe Albgaz). Dobësitë bëhen dhe më të dukshme në kushtet e 
ekzistencës së një kuadri legjislativ tepër kompleks ku ushtrojnë veprimtarinë këto shoqëri.”  
Rekomandimet e Auditimit të Brendshëm 
Duke filluar nga viti 2020 përdoret “Udhëzimi për ndjekjen dhe zbatimin e rekomandimeve 
të auditimit të brendshëm” me qëllim që t’i shërbejë NJAB-ve për matjen e vlerës dhe 
impaktit të punës audituese,  miratuar nga ana e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. 
 
Pyetësori i vetëvlerësimit 
Nga analiza në tërësi e “Pyetësorit të vetëvlerësimit”, vihet re që një pjesë e konsiderueshme 
e NJAB-ve nuk kanë qenë të qarta dhe koncize në përgjigjet e tyre. Të dhënat tregojnë që 
përgjigjet e dhëna nuk janë plotësisht në përputhje me të dhënat reale, të cilat janë 
konsoliduar nga të dhënat e raporteve vjetore të veprimtarisë së NJAB.  
Në lidhje me problematikat e konstatuara në këtë analizë, DH/AB ka përcaktuar që të ketë një 
nga prioritetet e saj, ndërgjegjësimin dhe koordinimin më të madh të informacionit me NJAB 
për mirëfunksionimin e shërbimit të auditimit të brendshëm në përafrim të plotë me 
standardet ndërkombëtare. 
Vetë DH/AB, gjatë punës së saj në konsolidimin e të dhënave ka konstatuar problematikat e 
njësive të NJAB-ve, të pasqyruara dhe në Raportim por nuk konstatohet që të pasqyrohen dhe 
masat e marra për eleminimin e tyre nga ana e kësaj Drejtorie. 
Nga shqyrtimi i Raportit u konstatua se për vitin 2021, niveli i pranimit te rekomandimeve 
mbetet i lartë, deri në masën 99.4%, nga 7887 rekomandime të dhëna janë pranuar 7845 dhe 
nuk janë pranuar 42 rekomandime. 
Ndërkohë, niveli i zbatueshmërisë është 49.3% të rekomandimeve të dhëna nga auditimi, dhe 
pjesa tjetër janë në proces zbatimi. Në funksion të ndjekjes deri në zbatimin e plotë të 
rekomandimeve, NJAB vazhdojnë të monitorojnë zbatueshmërinë e rekomandimeve deri në 
dy vjet pas lëshimit të raportit Final të Auditimit. Niveli i zbatimit të rekomandimeve i shtrirë 
në dy vjet (2020 -2021) vlerësohet të jetë 62% . 
 
2.1.5 Hartimi, zhvillimi dhe administrimi i politikave kombëtare për zhvillimin profesional 
të audituesve të brendshëm nga certifikimi e trajnimi i vazhdueshëm i tyre në 
përshtatshmëri me praktikat bashkëkohore të fushës.  
 
Kuadri ligjor e rregullator mbi bazën e të cilës e ushtron veprimtarinë Drejtoria e 
Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm (DH/AB) është: Ligji Nr.114/2015 “Për Auditimin 
e brendshëm në Sektorin Publik”; Urdhëri nr.3 datë 08.01.2016 i Ministrit të Financave i 
ndryshuar “Për miratimin e Rregullores së trajnimit të vijueshëm, profesional të audituesve të 
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brendshëm në sektorin publik”, dhe akte të tjera si manuali apo rregullore e funksionimit 
administrativ të kësaj strukture. 
Nga auditimi mbi: 
  
Trajnimi i vijueshëm profesional. 
Në nenin 20 të Ligjit Nr.114/2015 “Për Auditimin e brendshëm në Sektorin Publik” 
parashikohet se: “Trajnimi i vijueshëm profesional organizohet nga struktura përgjegjeëse 
për harmonizimin e auditimit të brendshëm, sipas procedurës së miratuar me urdhër të 
Ministrit të Financave.” 
Për këtë qëllim në lidhje me realizimin trajnimit të vijueshëm profesional të audituesve është 
nxjerrë Urdhëri nr.345 datë 31.12.2020 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për 
miratimin e programit të trajnimit të vijueshëm professional për audituesit e brendshëm në 
sektorin publik për vitin 2021”, protokolluar me nr 224641 datë 31.12.2020. 
Programi i trajnimit të vijueshëm profesional për vitin 2021 përfshin 3 module kryesore: 
Moduli I- Menaxhimi i Financave Publike (5 tema x 2 orë = 10 orë trajnimi total). 
Moduli II- Qasja auditimit, metodologji dhe teknika (5 tema x 4 orë = 20 orë trajnimi total) 
Moduli III- Menaxhimi i projekteve, auditimi i fondeve të asistencës së BE (5 tema x 2 orë 
= 10 orë trajnimi total). 
Për secilin modul janë përcaktuar temat që do të zhvillohen dhe objektivat që synohen të 
arrihen, me qëllim realizimin e pjesëmarrjes në jo më pak se 40 orë trajnimi gjatë vitit për 
secilin auditues. 
Implementimi i programit të miratuar ndiqet nga Drejtoria e Harmonizimit për Auditimin e 
Brendshëm, e cila raporton te Ministri i Financave dhe Ekonomisë dhe te Komisioni i 
Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm, sipas kërkesave kuadrit ligjor në fuqi. 
 
Në lidhje me zbatimin e këtij programi përgjatë vitit 2021 rezultoi si më poshtë: 
Trajnimi i vijueshëm profesional për vitin 2021 është organizuar on line për shkak të situatës 
së pandemisë Covid-19. 
Nga auditimi gjykohet se meqenëse viti 2021 ka qenë një vit jo problematik nga situata e 
Covid-19 dhe nga fakti se zhvillimi i trajnimit është kryer on line, kjo formë trajnimi nuk 
është efektiv për çdo temë (kryesisht për temat me raste studimore dhe karakter praktik). Për 
pasojë trajinimi duhet të ishte planifikuar zhvillimi i trajnimeve në mënyrë të kombinuar, on 
line+auditor. 
Procesi i trainimit është zhvilluar në periudhën 28.06.2021-10.12.2021, duke përfshirë 48 orë 
trajnimi gjithsej, e ndarë 4 herë në javë nga 2 orë trajnim në ditë. 
Nga DH/AB ishte parashikuar që në trajnim të merrnin pjesë 350 auditues të certifikuar e të 
punësuar në Njësitë e Auditimit të Brendshëm (NJAB), pjesë e sektorit publik. 
Sipas të dhënave nga Regjistri i Trajnimeve, janë trajnuar gjithsej 342 auditues të brendshëm. 
Nga krahasimi i të dhënave për numrin e planifikuar dhe faktik të audituesve pjesëmarrës në 
trajnim, rezulton një diferencë e cila vjen si pasojë e ndërprerjes së marrëdhënieve të 
punësimit me NJAB e një pjesë të audituesve të brendshëm (dalje në pension, transferim në 
pozicione të tjera etj.) dhe një pjesë për arsye shëndetësore nuk kanë ndjekur të gjitha 
trajnimet. 
Sipas pikës 2 të nenit 20 të Ligjit Nr.114/2015 me ndryshime parashikohet se: “Të gjithë 
audituesit e çertifikuar në detyrë, të përcaktuar në shkronjat “b” dhe “c” të pikës 2, të nenit 
11, të këtij ligji, i nënshtrohen trajnimit të vijueshëm profesional, të paktën 80 orë në dy vjet”. 
Për përmbushjen e kësaj kërkese ligjore, mbi plotësimin nga ana e audituesve të certifikuar të 
orëve të trajnimit të vijueshëm profesional iu është kërkuar dorëzimi i vërtetimeve për 
kryerjen e trajnimeve në institutucione të tjera, e drejtë kjo e audituesve që njihet dhe në 
legjislacionin për auditimin e brendshëm në pikën 3, neni 20 ku citohet se “Audituesit të 
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brendshëm në detyrë i njihet si trajnim i vijueshëm profesional pjesëmarrja në trajnime për 
auditimin e brendshëm, të organizuara nga institucione kombëtare ose ndërkombëtare, si dhe 
publikime në fusha që lidhen me auditimin e brendshëm, të cilat raportohen dhe njihen sipas 
procedurës së përcaktuar në urdhrin e nxjerrë sipas pikës 1 të këtij neni.” 
Kriteri i 80 orëve në dy vite e bën të vështirë kontrollin e plotësimit të këtij kushti dhe të 
dhënat mbahen për çdo auditues, duke llogaritur periudhën e fillimit të detyrës dhe duke e 
ndarë në periudha dy vjeçare. Këto të dhëna mbahen nga DH/AB dhe janë dhe të evidentuara 
nga kjo strukturë. Nga auditimi konstatohet se nuk është konstatuar asnjë rast (ndër vite) që 
ndonjë auditues të mos ketë realizuar këtë kriter ligjor.  
Titulli i Gjetjes: Trajnimet e zhvilluara vetëm on line, risk për realizimin e objektivave. 

Situata: Nga auditimi u konstatua se referuar nenit 20 “Trajnimi i vijueshëm 
profesional i audituesve të brendshëm” të Ligjit Nr. 114/2015 “Për 
Auditimin e brendshëm në Sektorin Publik” është nxjerrë Urdhëri 
nr.345 datë 31.12.2020 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për 
miratimin e programit të trajnimit të vijueshëm profesional për 
audituesit e brendshëm në sektorin publik për vitin 2021”, i cili përfshin 
3 module kryesore. 
Gjatë vitit 2021 rezultoi se trajnimi i vijueshëm profesional për vitin 
2021 është organizuar on line, duke mos rezultuar efektiv për çdo temë, 
kryesisht për temat me raste studimore dhe karakter praktik. 
Nga krahasimi i të dhënave për numrin e planifikuar dhe faktik të 
audituesve pjesëmarrës në trajnim, rezulton një diferencë prej 10 
punonjësish, diferencë e cila vjen si pasojë e ndërprerjes së 
marrëdhënieve të punësimit me NJAB së një pjesë të audituesve të 
brendshëm (dalje në pension, transferim në pozicione të tjera etj) dhe 
një pjesë për arsye shëndetësore nuk kanë aksesuar të gjitha trajnimet. 
Bazuar në pikën 2 të nenit 20 të Ligjit Nr. 114/2015 “Për Auditimin e 
brendshëm në Sektorin Publik” i ndryshuar audituesit duhet t’i 
nënshtrohen trajnimit të vijueshëm profesional, të paktën 80 orë në dy 
vjet”, ku rezultojnë pa plotësuar 80 orë vetëm audituesit e brendshëm të 
çertifikuar në vitin 2021. 

Kriteri: 
 

Urdhëri nr.345 datë 31.12.2020 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë 
“Për miratimin e programit të trajnimit të vijueshëm profesional për 
audituesit e brendshëm në sektorin publik për vitin 2021”. 

Ndikimi/Efekti: Risk për mos-arritjen e plotë të objektivave të programit të trajnimeve. 

Shkaku: Planifikim dhe miratim i zhvillimit të trajnimeve on line. 
Rëndësia: E ulët 
Rekomandimi -Struktura përgjegjëse e Drejtorisë së Harmonizimit të Auditimit të 

Brendshëm, bazuar në analizën e nevojave për trajnim të audituesve të 
brendshëm, t’i paraqesë Komisionit të Kualifikimit të Audituesve të 
Brendshëm  propozime për programin dhe temat e Trajnimit të cilat të 
jenë të kombinuara online dhe në auditor me qëllim që procesi i 
trajnimeve të sigurojë arritjen e objektivave dhe të zbatohet me 
efektivitet. 

 
Procesi i Certifikimit të Audituesve të Brendshëm sezoni 2020-2021 
Në kreun VI “Kriteret e kualifikimit të audituesve të brendshëm” neni 19 Ligjit Nr. 114/2015 
“Për Auditimin e brendshëm në Sektorin Publik” parashikohet se: “Çertifikimi i audituesve të 
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brendshëm organizohet nga struktura përgjegjëse për harmonizimin e auditimit të brendshëm, 
sipas procedurës së miratuar me urdhër të Ministrit të Financa”.  
Në zbatim të këtij deyrimi ligjor me Urdhërin nr.65 datë 06.03.2020 “Për fillimin e procesit 
të çertifikimit të audituesve të brendshëm në sektorin publik për sezonin 2020-2021”, ka 
filluar procesi i certifikimit duke hapur procedurën e pranimit të aplikimit të kandidatëve për 
auditues të brendshëm. 
Me shkresën nr.5532 prot datë 17.03.2020 është bërë dërgim njoftimi për fillimin e procesit 
të çertifikimit, drejtuar të gjitha Njësive të Auditimit të Brendshëm. 
Sipas pikës 6 të Urdhërit nr.65 datë 06.03.2020, pranimi i dokumentacionit për kandidatët që 
aplikojnë për auditues të brendshëm dhe për trajner do të bëhet brenda 30 ditëve nga data e 
hyrjes në fuqi të këtij urdhëri. 
Në vijim me Urdhërin nr.65/1 datë 01.04.2020, është bërë një ndryshim në Urdhërin nr.65 
datë 06.03.2020, i cili konsiston në shtyrjen në një afat të pacaktuar të pranimit të 
kandidatëve që aplikojnë për auditues të brendshëm dhe për trajnerë.  
Me Urdhërin nr.65/2 datë 06.11.2020 “Për një ndryshim në urdhërin nr.65 datë 06.03.2020 
“Për fillimin e procesit të çertifikimit të audituesve të brendshëm në sektorin publik për 
sezonin 2020-2021” të ndryshuar, është shfuqizuar Urdhëri nr.65 datë 06.03.2020 dhe urdhëri 
nr 65/1 datë 01.04.2020. 
 
Nga auditimi u konstatua se: 
-Urdhëri nr 65/2 datë 06.11.2020, me nr prot 5048/4 datë 06.11.2020 parashikon si datë të 
fundit pranimi të dokumentacionit datën 06.11.2020, pra pikërisht datën e daljes dhe 
protokollit të Urdhërit, afat i cili nuk u lejon kandidatëve mundësinë me njohjen dhe 
dorëzimin në kohë të dokumentacioneve. 
Sipas Urdhërit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.105 datë 05.05.2020 “Për 
emërimin e anëtarëve të Komisionit të Kualifikimit të audituesve të brendshëm në sektorin 
publik”, prot me nr.7715 datë 05.05.2020 janë emëruar anëtarët e Komisionit të Kualifikimit 
të audituesve si në vijim: 
-znj. R. M. nga fusha e auditimit të brendshëm publik 
-znj. I. K. nga fusha e legjislacionit në sektorin publik 
-znj. V. K. nga trupa e personelit akademik 
-znj. D. A.i nga fusha e menaxhimit financiar dhe kontrollit në sektorin publik 
-znj. A. Gj. nga Drejtoria e Harmonizimit për auditin e brendshëm. 
 
Me vendimin nr.1 datë 11.05.2020, nr.8260 prot datë 11.05.2020, në vijim të Urdhërit të 
Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.105 datë 05.05.2020 “Për emërimin e anëtarëve të 
Komisionit të Kualifikimit të audituesve të brendshëm në sektorin publik”, nga Komisioni i 
Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik u vendos: 
1. Zgjedhja e znj. V. K. në funksionin e kryetarit të Komisionit të Kualifikimit të audituesve të 
brendshëm në sektorin publik. 
2. Zgjedhja e znj. I. K., në funksionin e Zv. Kryetarit të Komisionit të Kualifikimit të 
audituesve të brendshëm. 
3. Miratimi i kalendarit të veprimtarisë së Komisionit të Kualifikimit të audituesve të 
brendshëm për sezonin 2020-2021. 
 
Me vendimin nr.2 datë 09.09.2020, nr.16637 prot datë 10.09.2020 nga Komisioni i 
Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik, u vendos marrja e masave nga 
Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm për zhvillimin e trajnimit të vijueshëm 
profesional nëpërmjet platformës online për shkak të pandemisë së Covid-19. 
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Me vendimin nr.3 datë 17.09.2020, nr.17284 prot datë 18.09.2020 nga Komisioni i 
Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik u vendos miratimi paraprak i 
amendimeve në Rregulloren e Trajnimit të Vijueshëm dhe i ndryshimeve në kalendarin e 
Programit të Trajnimit të Vijueshëm, në përshtatje me specifikat e trajnimit online. 
 
Me vendimin nr.4 datë 16.11.2020, nr.21564 prot datë 17.11.2020 nga Komisioni i 
Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik, u vendos ndryshimi i kalendarit 
të trajnimit dhe hapja e procedurës për përzgjedhjen e trajnerit të temës Auditimi i Fondeve 
IPA, për shkak të dorëheqjes së tij. 
 
Me vendimin nr.5 datë 19.11.2020, nr.21721 prot datë 20.11.2020 nga Komisioni i 
Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik, u vendos miratimi i listës 
paraprake të kandidatëve për trajner në procesin e çertifikimit dhe caktimi i datës së 
intervistës së kandidatëve për trajnerë, konkretisht datën 27.11.2020. 
 
Lista paraprake e kandidatëve për trajner të shpallur fitues: 
Nr Emër Mbiemër Institucioni 
1 N.B.(S.) Net-SFS Kreston (partner auditimi) 
2 S. Z. Banka NBG (Drejtor i Auditimit të Brendshëm) 
3 E. S. Këshilli i Lartë i Prokurorisë (Këshilltar Ligjor) 
 
Me vendimin nr.6 datë 19.11.2020, nr.21721/1 prot datë 20.11.2020 nga Komisioni i 
Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik, u vendos miratimi i listës së 
ndërmjetme të kandidatëve për auditues në procesin e çertifikimit, në total 61 nga Institucione 
të ndryshme Publike. Kandidatët të cilët nuk janë kualifikuar në fazën paraprake për ndjekjen 
e procesit të certifikimit, iu është lenë e drejta e ankimimit brenda 5 ditëve pune nga shpallja 
e listës, në përputhje me pikën 8 dhe 9 të Rregullores për procedurat e çertifikimit të 
audituesve të brendshëm në sektorin publik, miratuar me Urdhërin e Ministrit të Financave 
nr.37 datë 16.03.2016, i ndryshuar. 
 
Me vendimin nr.7 datë 24.11.2020, nr.22047 prot., datë 26.11.2020 nga Komisioni i 
Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik, u vendos miratimi i listës 
paraprake të kandidatëve për auditues në procesin e certifikimit. 
Bashkëlidhur listës së 61 kandidatëve që plotësojnë kriteret është dhe lista e 38 kandidatëve 
që janë shpallur joftiues për mosplotësim kriteresh konkretisht: 30 prej tyre nuk rezultojnë 
auditues të brendshëm dhe të punësuar në NJAB, 1 ka dorëzuar dokumentacion jashtë afatit 
ligjor, 4 nuk plotësojnë kriterin e përvojës prej 3 vite punë në profesion, 2 nuk kanë diplomë 
universitare të nivelit të dytë dhe 1 rezulton që i ka përfunduar afati i transferimit të 
përkohshëm në detyrë dhe aktualisht nuk provon që ushtron detyrën e audituesit të 
brendshëm. 
 
Me vendimin nr.8 datë 27.11.2020, nr.22298 prot datë 01.12.2020 nga Komisioni i 
Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik, u vendos miratimi i listës 
përfundimtare për trajnerë si në vijim: 
Nr Emër Mbiemër Institucioni 
1 N.B. (S.) Net-SFS Kreston (partner auditimi) 
2 S.Z. Banka NBG (Drejtor i Auditimit të Brendshëm) 
Konstatohet se z. E. S. ka njoftuar zyrtarisht për dorëheqjen si trajner me shkresën nr.11046 
datë 26.11.2020. 
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Me vendimin nr.9 datë 03.12.2020, nr.22748 prot datë 07.12.2020 nga Komisioni i 
Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik, u vendos miratimi i listës 
përfundimtare të kandidatëve për auditues të brendshëm në procesin e çertifikimit për sezonin 
2020-2021, prej 60 fituesish. 
 
Me vendimin nr.10 datë 10.12.2020, nr.23152 prot datë 14.12.2020 nga Komisioni i 
Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik, u vendos miratimi i programit 
dhe kalendarit të procesit të çertifikimit të kanidadatëve për auditues të brendshëm, prej 6 
modulesh si në vijim: 
Moduli Tema 
1 Mjedisi i auditimit të brendshëm 
2 Standartet profesionale për auditimin e brendshëm 
3 Planiifkimi i auditimit të brendshëm 
4 Kryerja e auditimit të brendshëm 
5 Raportimi i auditimit të brendshëm 
6 Aftësitë dhe teknikat e auditimit të brendshëm 
 
Me vendimin nr.11 datë 29.12.2020, nr.24611 prot datë 31.12.2020 nga Komisioni i 
Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik, u vendos ç’regjistrimi nga lista 
përfundimtare e 7 kandidatëve të shpallur fitues për ndjekjen e procesit të çertifikimit, me 
arsye dorëheqje. 
 
Me vendimin nr.12 datë 05.01.2021, nr.473 prot datë 15.01.2021 nga Komisioni i 
Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik, u vendos caktimi i datës 
22.01.2021, si data e kryerjes së testimit paraprak të njohurive të kandidatëve, e pafirmosur 
nga Kryetari i Komisionit, znj. V. K., për arsye se për këtë periudhë ka rezultuar me Covid-
19 (vlen edhe për vendimet në vijim). 
 
Me vendimin nr.13 datë 22.01.2021, nr.1976 prot datë 29.01.2021 nga Komisioni i 
Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik, u vendos hartimi i tezës për 
testimin paraprak të njohurive në Modulin bazë 1, e pafirmosur nga Kryetari i Komisionit. 
 
Me vendimin nr.14 datë 01.02.2021, nr.2536 prot datë 05.02.2021 nga Komisioni i 
Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik, u vendos për mosndryshim të 
qëndrimit të mbajtur nga DHAB në lidhje me kërkesë/ankesën e znj. H. B., e pafirmosur nga 
Kryetari i Komisionit. 
Sipas kësaj ankese, evidentohet se është ankimuar kundrejt vendimit nr.9 datë 03.12.2020 në 
lidhje me shpalljen fituese për çertifikimin si audituese e brendshme, të znj. I. B.. 
Nga auditimi konstatohet se në shkresën e ankimimit (nga znj.B.)lidhur me shpalljen fitues 
për çertifikimin auditues i brendshëm të znj.I. B., në cilësinë e Drejtorit të Drejtorisë së 
Auditimit të Brendshëm, vlerësohet paligjshmëri që prej emërimit të saj në këtë pozicion, fakt 
ky i mbështetur edhe nga shkresa nr.18355 prot datë 14.10.2019 e Ministrit të Financave dhe 
Ekonomisë “Mbi zbatimin e kritereve të punësimit për Drejtuesin e Njësisë së Auditimit të 
Brendshëm”, dërguar Radio Televizionit Shqiptar, ku është vënë në dukje se Drejtuesi i 
Auditimit të Brendshëm RTSH nuk i plotëson kriteret e punësimit. Gjithashtu është kërkuar 
shqyrtim dhe njoftim për marrjen e masave për zbatimin e kritereve ligjore. 
Konstatohet se paligjshmëria e emërimit është vënë në dukje në: 
-Raportin Përfundimtar të Kontrollit të Lartë të Shtetit, për auditimin e zhvilluar në RTSH në 
bazë të programit nr.947/1 prot date 28.09.2020, për periudhën objekt auditimi 01.07.2017-
31.12.2019. 
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-Në Raportin e Vlerësimit të Jashtëm të cilësisë së RTVSH me dërguar me shkresën 
nr.12005/7 prot datë 01.10.2021, nga DHAB. 
Duke qënë se ankimimi nuk kishte lidhje me kompetencat dhe vendimmarrjen e Komisionit, 
është kthyer përgjigje zyrtare duke komunikuar në lidhje me qëndrimin e Komisionit për mos-
ndryshim të vendimit nr.9 datë 03.12.2020. 
 
Në vijim në lidhje me procesin e çertifikimit të audituesve të brendshëm nga Komisioni i 
Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm janë marr edhe 26 vendime të tjerë (në total 40 
vendime) që lidhen me miratimin e moduleve të testimit, kryerjen e testimeve, rezultatet, 
shpalljen e fituesve dhe 1 vendim që lidhet me njohjen e një çertifikate ndërkombëtare 
lëshuar nga Instituti i Autorizuar i Financës, Kontabilitetit Publik (CIPFA) “Për kontabilitetin 
dhe auditimin në sektorin publik”. Për sa më sipër nuk janë konstatuar problematika. 
 
Nga auditimi u konstatua se është pregatitur një raport përmbledhës mbi procesin e 
çertifikimit të audituesve të brendshëm në sektorin publik sezoni 2020-2021, ku është 
vlerësuar se efekti financiar pozitiv në buxhetin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 
nga ky proces rezulton në vlerën 1,799 mijë lekë. 
 
Titulli i Gjetjes : Kuadri rregullator i procedurave të certifikimit të audituesve të 

brendshëm jo në përputhje me Ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e 
brendshëm në sektorin publik” i ndryshuar .  

Situata: Nga auditimi mbi harmonizimin e kuadrit ligjor dhe rregullator në fuqi 
mbi funksionet dhe kompetencat e Drejtorisë së Harmonizimit dhe 
Auditimit të Brendshëm (DH/AB) dhe Komisionit të Kualifikimit të 
Audituesve të Brendshëm (KKAB) u konstatua se: pika 1 e nenit 21 të 
Ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”  dhe 
pika 1 Kreu 1 i VKM nr.116/17.02.2016 “Për mënyrën e organizimit, 
funksionimit dhe përbërjen e KKAB në sektorin publik dhe përcaktimin 
e tarifave të trajnimit”, ka mungesë të ndarjes së funksioneve të këtyre 
strukturave.  
Gjithashtu dhe Rregullorja e procedurave të çertifikimit të audituesve të 
brendshëm, miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave nr.37, datë 
16.03.2016,  neni 6 “Komisioni i Kualifikimit të audituesve te 
brendshëm” përcakton se ky Komision është përgjegjës për: 
-realizimin e detyrave dhe marrjen e vendimeve lidhur me procesin e 
çertifikimit,  
-shqyrtimin e dokumentacionit dhe miratimin e listës së kandidatëve për 
auditues të brendshëm, si dhe shqyrtimin e ankesave për mosregjistrim 
në listën e të kualifikuarve; 
-shqyrtimin dhe miratimin e programit dhe kalendarit të procesit të 
çertifikimit etj. 
Sipas pikës 2 të rregullores, KKAB është përgjegjës për shqyrtimin e 
dokumentacionit dhe miratimin e listës së kandidatëve për auditues të 
brendshëm, si dhe merret me shqyrtimin e ankesave në lidhje me këto 
lista.  
Sa sipër, kjo situatë mbart mungesën e ndarjes së funksioneve, pasi i 
njëjti organizëm, KKAB, është i përfshirë njëkohësisht në shqyrtimin 
dhe hartimin e dokumentacionit dhe më pas në miratimin e tij. 

Kriteri: 
 

Ligji nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” ; 
VKM nr.116/17.02.2016 “Për mënyrën e organizimit, funksionimit dhe 
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përbërjen e KKAB në sektorin publik dhe përcaktimin e tarifave të 
trajnimit”; 
Rregullorja e procedurave të çertifikimit të audituesve të brendshëm. 

Ndikimi/Efekti: Risk për mbivendosje funksionesh dhe kompetencash në procesin e 
çertifikimit. 

Shkaku: Miratimi i rregullores jo në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. 
Rëndësia: E mesme 
Rekomandimi Në zbatim të kërkesave të Ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik”, standarteve dhe praktikave profesionale 
të auditimit të brendshëm, të merren masa për  rishikimin dhe 
ndryshimin e kuadrit rregullator për çertifikimin dhe trajnimin e 
vijueshëm, me qëllim që të sigurohet një ndarje të qartë ndërmjet 
funksioneve administrative dhe vendimarrëse të strukturave të DH/AB 
dhe KKAB.  

 
Titulli i Gjetjes: Regjistër i audituesve të brendshëm jo i përditësuar me të dhëna të 

nevojshme /Model i çertifikatës së audituesit të brendshëm pa miratuar 
nga Ministri i Ekonomisë dhe Financave. 

Situata: Nga auditimi i procesit të certifikimit të audituesve të brendshëm u 
konstatuan problematikat si në vijim: 
-Me memon datë 01.06.2017, të Sekretares së Përgjithshme, drejtuar 
Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, është kërkuar vlerësimi dhe 
miratimi i modelit të certifikatës së audituesve të brendshëm, 
bashkëlidhur memos, sipas elementëve të parashikuar në pikën 2 të 
nenit 22 të “Rregullores për procedurat e çertifikimit të Audituesve të 
Brendshëm në Sektorin Publik”, i ndryshuar, nuk rezulton miratim 
zyrtar i modelit të certifikatës nga ana e Ministrit, model ky që vijon tu 
shpërndahet audituesve të brendshëm që prej vitit 2017. 
-Në lidhje me regjistrin e audituesve të certifikuar në sektorin publik u 
konstatua se të 52 audituesit e brendshëm të kualifikuar fitues për vitin 
2021 janë përshirë në Regjistrin Kombëtar të Audituesve të Brendshëm 
në Sektorin Publik me numrin përkatës individual të identifikimit, 
regjistër i përditësuar dhe publikuar edhe në faqen zyrtare të Ministrisë 
së Financave dhe Ekonomisë i cili nuk jep informacione të mjaftueshme 
në lidhje me statusin e audituesve: aktiv ose pasiv në kryerjen e 
funksionit të audituesit, duke sjellë si pasojë  paraqitjen e të dhënave jo 
të plota për audituesit e certifikuar në vite. 

Kriteri: 
 

Rregullores “Për procedurat e çertifikimit të audituesve të brendshëm në 
sektorin publik” 

Ndikimi/Efekti: Shpërndarja e çertifikatave audituesve të brendshëm me një model të pa-
miratuar nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë. 

Shkaku: Mungesa e miratimit të modelit të çertifikatës së audituesve të 
brendshëm nga ana e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. 

Rëndësia: E mesme 
Rekomandimi Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm të marrë masa për 

përcjelljen për miratim te Ministri i Financave dhe Ekonomisë të 
modelit të çertifikatës së audituesit të brendshëm si dhe të marrë masa 
për rishikimin, përmirësimin dhe përditësimin e regjistrit të audituesve 
të brendshëm të çertifikuar, me të dhëna shtesë në lidhje me statusin 
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aktiv ose pasiv në kryerjen e funksionit të audituesit me qëllim që ky 
regjistër të jap të dhëna sa më të plota për audituesit e çertifikuar në vite, 
të dhëna këto që mund të shërbejnë për analiza/metodologji të 
mëtejshme. 

 
Veprimet referuar konstatimeve më lart janë në kompetencë: 
z. E. A., me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Harmonizimit të Menaxhimit 
Financiar dhe Kontrollit të Brendshëm. 
zj. A. Gj., me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Harmonizimit të Auditimi të Brendshëm. 
zj. A. L.; Znj I. D. ;z. N. P. me detyrë specialistë. 
 
2.2.2 Mbi aktivitetin e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollin, përputhshmëria ligjore 
dhe vlerësimi i strukturave kontrolluese. 
2.2.1 Analiza e sistemit sipas pesë komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit 
bazuar në vetëvlerësimen e njësive publike.  
 
Auditimi i këtij drejtimi në zbatim të Programit të Auditimit u bazua në shqyrtimin e 
dokumentacionit: 
-Pyetësorët e vetëvlerësimit të njësive publike 
-Raportin vjetor mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik në 
Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme për vitin 2021. 
Auditimi iu referua akteve ligjore e nënligjore: 
-Ligji Nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, 
-Urdhëri nr. 52, datë 10.03.2021 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për miratimin e 
rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë” (këtu e më poshtë Rregullore) , 
-Urdhri nr.117, datë 01.04.2019 “Për miratimin e metodologjisë për monitorimin e 
performancës së sistemit të kontrollit të brendshëm të njësive publike”, 
-Urdhri nr.221, datë 01.12.2021“Për disa shtesa dhe ndryshime në Urdhrin nr.117, datë 
01.04.2019 “Për miratimin e metodologjisë për monitorimin e performancës së sistemit të 
kontrollit të brendshëm të njësive publike”, 
-Manuali i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit miratuar me Urdhër nr. 108, datë 17.11.2016 
-Urdhri nr.224, datë 16.12.2021”Për disa ndryshime dhe një shtesë në Urdhrin e ministrit të 
Financave nr. 108, datë 17.11.2016 “Për miratimin e manualit të menaxhimit financiar dhe 
kontrollit”, 
-Urdhri i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 305, datë 18.12.2020 “Për miratimin e 
Dokumentit të Politikave të Zhvillimit të Mëtejshëm të Kontrollit të Brendshëm të Financiar 
Publik (KBFP) në Shqipëri për periudhën 2021-2022”. 
 
Bazuar në nenin 26, pika 3 e Ligjit nr. 10 296, datë 08.07.2010, i ndryshuar “Për Menaxhimin 
Financiar dhe Kontrollin”, ku përcaktohet se “Struktura Përgjegjëse e Harmonizimit për 
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin ndihmon Nëpunësin e Parë Autorizues dhe Ministrin 
e Financave për monitorimin e sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe për 
përgatitjen e raportit  vjetor  për  gjendjen  e  menaxhimit  financiar  dhe    kontrollit  publik,  
ku përmblidhet informacioni i marrë, në përputhje me dispozitat e nenit 18 të këtij ligj.”, u 
analizuan të dhënat e raportuara në Raportin Vjetor të Kontrollit të Brendshëm Financiar 
Publik, kapitulli II, “Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli”. 
 
Në zbatim të Ligjit nr. 10 296, datë 08.07.2010, i ndryshuar neni 18 “Deklarata për cilësinë e 
sistemeve të kontrollit të brendshëm”, pika 1, cilëson se “Nëpunësi autorizues i njësisë 
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publike, sipas pikës 1 të nenit 3 të këtij ligji, në bazë vetëvlerësimeve, depoziton te titullari i 
njësisë publike dhe nëpunësi i pare autorizues  një deklaratë dhe raportin përkatës për 
cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të kontrolleve të brendshme të njësisë publike që mbulon, 
për vitin e mëparshëm, jo më vonë se fundi i muajit shkurt të vitit aktual. Për të realizuar 
detyrimin e tij, nëpunësi autorizues i njësisë publike duhet të zbatojë një sistem të brendshëm 
raportimi për të marrë informacion nga njësitë e varësisë, për të mbështetur deklaratën, 
sipas këtij ligji;”, dhe neni 29 “Kundërvajtjet administrative, pika 1 e cila citon se “Shkelja 
apo mospërmbushja e detyrimeve të parashikuara nga dispozitat e pikës 1 të nenit 18 të këtij 
ligji nga nëpunësi autorizues i njësisë publike, përbën kundërvajtje administrative dhe 
dënohet me gjobë nga 20 000 deri në 40 000 lekë.”,  
Në zbatim të urdhërit të ministrit të financave nr.108 të datës 17.11.2016 “Për miratimin e 
manualit të menaxhimit financiar dhe kontrollit” u është derguar pyetësori i vetëvlerësimit 
154 institucioneve (Aneksi 2.4, Tabela 1), bashkëlidhur Projektraportit,  nga të cilat kanë 
raportuar 138 institucione.Nuk kanë raportuar 11 Bashki dhe Këshill Qarku,1 Ministri dhe 4 
Institucione të Pavarura (nga të cilat 3 janë institucione të krijuara rishtazi, që nuk kanë pasur 
aktivitet për vitin 2021). 
Vlerësimi i Sistemit të Kontrollit të Brëndshëm do të realizohet nëpërmjet vlerësimit të 
efektivitetit të komponentëve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit bazuar në cdo 
parim.Vlerësimi ndahet në 3 kategori:Efektiv, Pjesërisht efektiv ose Jo efektiv sipas 
treguesve në taben në vijim: 
Komponenti i Menaxhimit Financiar dhe 
Kontrollit 

Numri i Parimeve Numri i pyetjeve në pyetsor 

Mjedisi i Kontrollit 5 44 
Menaxhimi i Riskut 4 18 
Aktivitetet e Kontrollit 3 24 
Informimi dhe komunikimi 3 13 
Monitorimi 2 15 
TOTALI 17 114 
-Sistemi konsiderohet efektiv nëse 70% e pyetjeve, pjesë përbërese e parimit, karakterizohen 
nga përgjigje të argumentuara dhe të mbështetura në evidenca të cilat pasqyrojnë një sistem 
efektiv të MFK-së. Konsiderohet pjesërisht efektiv nëse 40%-70% e pyetjeve, pjesë përbërese 
e parimit karakterizohen nga përgjigje të argumentuara dhe të mbështetura në evidenca të 
cilat pasqyrojnë një sistem efektiv të MFK-së dhe jo efektiv nëse 0%-40% e pyetjeve pjesë 
përbërese e parimit, karakterizohen nga përgjigje të argumentuara dhe të mbështetura në 
evidenca të cilat pasqyrojnë një sistem efektiv të MFK-së. 
 
Vlerësimi  nga DH/MFKK i pyetësorëve 
Parimi Rezultati 
I.Mjedisi i Kontrollit  
Parimi 1-Njësia Publike Demostron angazhim për integritet dhe vlerat etike Efektiv 
Parimi 2-Titullari/NA/Bordi apo Këshilli i drejtuesve demostrojnë pavarësi dhe përgjegjshmëri në 
ushtrimin e përgjegjësisë për mbikqyrje 

Pjesërisht efektiv 

Parimi 3-Titullari/NA krijon strukturat organizative,linjat e raportimit,autoritetet dhe përgjegjësitë Pjesërisht efektiv 
Parimi 4-Njësia publike demostron angazhim në realizimin e kompetencave Pjesërisht efektiv 
Parimi 5-Njësia publike vepron në përputhje me përgjegjshmërinë menaxheriale Pjesërisht efektiv 
II.Menaxhimi i Riskut  
Parimi 6-Njësia Publike specifikon objektivat si në bazë për identifikim dhe vlerësim të risqeve në 
lidhje me këto objektiva  

Pjesërisht efektiv 

Parimi 7-Njësia publike identifikon dhe analizon risqet për arritjen e objektivave Pjesërisht efektiv 
Parimi 8-Njësia Publike vlerëson mundësinë e riskut të mashtrimeve Pjesërisht efektiv 
Parimi 9-Njësia Publike identifikon dhe analizon ndryshimet e rëndësishme Pjesërisht efektiv 
III.Aktivitetet e Kontrollit  
Parimi 10-Njësia Publike përzgjedh dhe zhvillon aktivitetet e kontrollit Efektiv 
Parimi 11-Njësia Publike përzgjedh dhe zhvillon aktivitete të përgjithshme të kontrollit mbi 
teknologjinë 

Pjesërisht efektiv 

Parimi 12-Njësia Publike vendos aktivitete kontrollit përmes politikave dhe procedurave Efektiv 
IV.Informimi dhe Komunikimi  
Parimi 13-Njësia Publike merr,gjeneron dhe përdor informacionin përkatës cilësor Pjesërisht efektiv 
Parimi 14-Njësia Publike përdor komunikimin e brëndshëm Efektiv 
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Parimi 15-Njësia Publike përdor komunikimin e jashtëm Pjesërisht efektiv 
V.Monitorimi  
Parimi 16-Njësia Publike përzgjedh,zhvillon dhe kryen vlerësime të vazhdueshme dhe/ose të vecanta 
të sistemit të kontrollit të brëndshëm 

Pjesërisht efektiv 

Parimi 17-Njësia Publike vlerëson dhe komunikon mangësitë Pjesërisht efektiv 
TOTALI Pjesërisht efektiv 

 
 
-Nga auditimi konstatohet se raportimi i dërguar nga ana e njësive qëndrore tek DH/MFKK  
nuk identifikon numrin e njësive të varësisë që kanë raportuar dhe nuk paraqet gjëndjen e 
plotë për gjithëpërfshirjen e njësive të varësisë në raportimin e dërguar në kundërshtim me 
urdhërin nr 224 të datës 16.12.2021 të ministrit të financave  ku  në kapitullin II të aneksit 6/1 
Seksioni “Mënyra e vlerësimit” parashikohet që Titullari i njësisë tua shpërndajë pyetësorin 
menaxherëve të strukturave të ndryshme që njësia ka në përgjegjësinë/varësinë e saj me 
qëllim marrjen e informacionit të plotë por gjithashtu edhe nga neni i sipërcituar i kërkohet që 
këtë pyetsor ta dërgojnë dhe në njësitë e vartësisë dhe në pyetsorin që raportojnë pranë 
DH/MFKK të bëjnë konsolidimin e rrezultateve së bashku me me njësitë e varësisë një gjë e 
tillë nuk ndodh,kjo edhe për faktin që në pyetsorin e dërguar nga ana e DH/MFKK nuk është 
një seksion i cili kërkon identifikimin e njësive të varësisë që e kanë plotësuar pyetësorin. 
 
Titulli i Gjetjes: Mos shpërndarje e pyetësorëve sipas kërkesave ligjore 
Situata: Nga auditimi konstatohet se  nëse i referohemi sistemit të Thesarit, 

janë mbi 1400 ente publike që operojnë me këtë sistem, ndërkohë 
që pyetësorët i janë dërguar vetëm 154 njësive publike bazuar në 
shkresat nr.23166, datë 23.12.2021 dhe nr. 23167, datë 
23.12.2021, duke mos përfshirë këtu të gjitha njësitë e qeverisjes 
së përgjithshme në kuptimin e pikës 4 të  nenit 4 të Ligjit nr.10296 
datë 08.07.2010 të ndryshuar, të cilët kanë detyrimin ligjor sipas 
nenit 18, pika 1, të ligjit të bëjnë vetëdeklarim për cilësinë dhe 
gjendjen e sistemeve të kontrolleve të brendshme të njësisë 
publike që mbulon, për vitin e mëparshëm.Kjo ka sjellë si pasojë 
që, këto njësi të anashkalohen nga përgjegjësia për përgatitjen e 
pyetësorëve të vetëvlerësimit dhe raportit të sistemeve të kontrollit 
të brendshëm si dhe DH/MFKK të mos jetë eficente në 
monitorimin e saj përmes analizës së përgjigjeve të pyetësorëve 
vjetorë të vetëvlerësimit të sistemeve të MFK. 

Kriteri: Neni 3, neni 4 dhe neni 18 i Ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 të 
ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti: Nivel i ulët mbulimi me monitorimm, duke mos përfaqësuar 
plotësisht raportin mbi sistemet e kontrollit të brendshëm të 
përgatitur nga DH/MFKK. 

Shkaku: Nivel i ulët i raportimit, pyetësorët e vetëvlerësimit nuk i janë 
dërguar të gjitha njësive publike. 

Rëndësia: E lartë 
Rekomandimi: Të merren masa nga Drejtoria e Harmonizinit të Menaxhimit 

Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit, për përfundimin e procesit 
të rishikimit të Ligjit Nr.10296 datë 08.07.2010 i ndryshuar, neni 
18, pika 1, me qëllim përfshirjen e të gjitha njësive publike 
përcaktuar në nenin 3 të ligjit, duke rishikuar dispozitat për 
vlerësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm edhe në shoqëritë 
aksionare etj. 
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Titulli i Gjetjes: Mos vlerësimi dhe analizimi pyetësorëve të dërguara nga njësitë 

publike, me qëllim përcaktimin e saktësisë dhe konsistencës së 
plotësimit të tyre. 

Situata: -Nga auditimi konstatohet se nuk është kryer nga ana e Drejtorisë 
së Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrolli, asnjë 
analizë e pyetësorëve të dërguara nga njësitë publike, me qëllim 
përcaktimin e saktësisë dhe konsistencës së plotëtimit të tyre ku 
më konkretisht në 120 raste nga 138 që kanë raportuar,(Diferenca 
e institucioneve që kanë raportuar dhe institucioneve ku është bërë 
vlerësimi i cilësisë). 
Për sa më sipër, analiza e raportuar në Raportin vjetor të KBFP 
2021, për sistemet e kontrollit të brendshëm, bazuar mbi 
pyetësorët e vetëvlerësimit, të pa testuar për vlefshmërinë dhe 
saktësinë e të dhënave të raportuara, rezulton e përgjithshme dhe e 
pashoqëruar me analiza të të dhënave të konsoliduara për njësitë 
publike, duke mos reflektuar kështu situatën reale të sistemeve të 
kontrollit në njësitë publike. Veprime të cilat sjellin pamundësi që 
institucionet të informohen mbi çështjet që kanë nevojë për 
përmirësim, dhe aq më pak të arrijë të bëj një analizë krahasuese të 
situatës së sistemeve të kontrollit ndër vite. 

Kriteri: Neni 6 dhe neni 18 i Ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 të ndryshuar 
Ndikimi/Efekti: Mos reflektimi situatës reale të sistemeve të kontrollit të 

brendshëm publik. 
Shkaku: Nuk është kryer asnjë analizë e pyetësorëve të dërguara nga njësitë 

publike. 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandimi: DH/MFKK të marrë masa në të ardhmen që në hartimin e Raportit 

Vjetor për KBFP, të mbështetet në të dhënat e identifikuara gjatë 
kontrollit të cilësisë të ushtruara në NJQP dhe të krahasuara me 
pyetsorët e vetëvlerësimit me qëllim që të bëjë vlerësimin e 
pyetësorëve të vetëvlerësimit mbi përcaktimin e saktësisë dhe 
konsistencës së plotësimit të tyre. 

 
Në lidhje me sa sipër, nga subjekti i audituar është bërë observacion ndaj Projektraportit 
përcjellë me shkresën nr.169/10 prot., datë 24.08.2022 protokolluar në KLSH nr.19/6, datë 
29.08.2022 nga z. A. Gj. me detyrë Sekretar i Përgjithshëm, ku janë shprehur objeksionet si 
më poshtë:   
Pretendimi i subjektit 
-“Për hartimin e raportit vjetor vlen të theksojmë se DH/MFKK ka detyrimin ligjor vetëm 
për përmbledhjen dhe konsolidimin e të dhënave të raportuara nëpërmjet pyetsorëve të 
vetëvlerësimit ....duke mos patur të drejtën për të ndërhyrë në përmbajtjen dhe vertëtësinë e 
të dhënave..... ” 
Qëndrimi i audituesve shtetërorë: 
-Në lidhje me observacionin, sqarojmë dhe një herë që vërtetësia e të dhënave të 
dërguara/gjëndja e sistemeve të kontrollit të brendshëm të njësive të qeverisjes së 
përgjithshme, identifikohet nga ana e DH/MFKK përgjatë procesit të vlerësimit të cilësisë 
dhe për ato njësi të cilave u është kryer vlerësimi i cilësisë të reflektohen në Raportin Vjetor 
të përgatitur.Përsa më sipër observacioni merret pjesërisht në konsideratë duke u reflektuar 
ndryshimet. 
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Titulli i Gjetjes: Mungesat metodologjike të vlerësimit të pyëtsorit të vetëvlerësimit 

të komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit. 
Situata: Vlerësimi i sistemit realizohet sipas ndarjes në 17 parime ku në 

total për këto parime përfshihen nga 114 pyetje. 
Vlerësimi i pyetësorëve të “Vetëvlerësimit të komponentëve të 
menaxhimit financiar dhe kontrollit” realizohet në bazë të  
kapitullit nr 2 të urdhërit nr 224 të datës 16.12.2021 të ministrit të 
financave si më poshtë: 
- Sistemi konsiderohet efektiv nëse 70% e pyetjeve, pjesë 
përbërese e parimit, karakterizohen nga përgjigje të argumentuara 
dhe të mbështetura në evidenca të cilat pasqyrojnë një sistem 
efektiv të MFK-së. Sistemi konsiderohet pjesërisht efektiv nëse 
40%-70% e pyetjeve, pjesë përbërese e parimit, karakterizohen 
nga përgjigje të argumentuara dhe të mbështetura në evidenca të 
cilat pasqyrojnë një sistem efektiv të MFK-së. Sistemi do të 
konsiderohet jo efektiv nëse 0%-40% e pyetjeve, pjesë përbërese e 
parimit, karakterizohen nga përgjigje të argumentuara dhe të 
mbështetura në evidenca të cilat pasqyrojnë një sistem efektiv të 
MFK-së. 
Nga auditimi konstatohet se vlerësimi i pyetësorëve të 
“Vetëvlerësimit të komponentëve të menaxhimit financiar dhe 
kontrollit” referuar urdhërit të sipërcituar nuk parashikon mënyrën 
e vlerësimit të pyetjeve përberëse të parimit. Një mungesë e tillë 
metodologjie vendos në dyshim vlerësimin e vetë parimit i cili 
përbëhet nga mesatarja e pyetjeve përkatëse. Gjithashtu përsa i 
përket pyetjeve pjesë përbërëse të indikatorit nr 14 për 
Monitorimin e Performancës së Sistemeve të Kontrollit të 
Brendshëm në Njësitë Publike “Efektiviteti i mekanizmave bazë të 
përgjegjshmërisë menaxheriale në njësitë e sektorit publik” 
konstatohet se e njëjta pyetje dhe e njëjta përgjigje si pasojë e 
mungësës së sipër konstatuar vlerësohet një herë në aspektin 
cilësor (po, pjesërisht,jo) dhe një herë në aspektin sasior (1, 2, 3, 4) 
nga ana e DH/MFKK. 

Kriteri: Kapitulli 2 i urdhërit nr 224 i datës 16.12.2021 të ministrit të 
financave 

Ndikimi/Efekti: Vështirësi në vlerësimin e parimit 
Shkaku: Mos vlerësimi i pjesëve përbërëse të parimit 
Rëndësia: I mesëm 
Rekomandimi: DH/MFKK të marrë masa për vlerësimin e pyetjeve përkatëse të 

parimit sipas të njëjtës metodologji të veçantë me qëllim që të 
arrihet në konkluzione dhe të merren masat e duhura per rritjen e 
fektivitetit të sistemit të menaxhimit financiar dhe të kontrollit. 

 
Në lidhje me sa sipër, nga subjekti i audituar është bërë observacion ndaj Projektraportit 
përcjellë me shkresën nr.169/10 prot., datë 24.08.2022 protokolluar në KLSH nr.19/6, datë 
29.08.2022 nga z. A. Gj. me detyrë Sekretar i Përgjithshëm, ku janë shprehur objeksionet si 
më poshtë:   
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Pretendimi i subjektit:“Mënyra e plotësimit dhe vlerësimit të pyetësorit është paraqitur në 
udhëzuesin e pyetësorit (Urdhri nr.117 datë 01.04.2019)...” 
Qëndrimi i audituesve shtetërorë: 
-Në lidhje me observacionin për metodologjinë e vlerësimit të parimit, sqarojmë se 
konstatimi i referohet mungesës së metodologjisë për vlerësimin e pyetjes përbërese të 
parimit dhe jo parimit. 
 
 
2.2.2 Mbi aktivitetin e monitorimit të funksionimit të sistememeve të kontrollit të 
brendshëm financiar,publik, trainimet dhe administrimin e regjistrit të nëpunësve 
autorizues dhe zbatues nga  DH/MFK.  
 
Auditimi i këtij drejtimi në zbatim të Programit të Auditimit u bazua në shqyrtimin e 
dokumentacionit 
-Monitorimet dhe trajnimet e DH/MFKK 
-Regjistri i NA dhe NZ 
-Raportin vjetor mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik në 
Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme për vitin 2021. 
 
Auditimi iu referua akteve ligjore e nënligjore: 
-Ligji Nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, 
-Urdhëri nr. 52, datë 10.03.2021 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për miratimin e 
rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë” (këtu e më poshtë Rregullore), 
-Urdhri nr.117, datë 01.04.2019 “Për miratimin e metodologjisë për monitorimin e 
performancës së sistemit të kontrollit të brendshëm të njësive publike”, 
-Urdhri nr.221, datë 01.12.2021“Për disa shtesa dhe ndryshime në Urdhrin nr.117, datë 
01.04.2019 “Për miratimin e metodologjisë për monitorimin e performancës së sistemit të 
kontrollit të brendshëm të njësive publike”, 
-Manuali i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit miratuar me Urdhër nr. 108, datë 17.11.2016, 
-Urdhri nr.224, datë 16.12.2021”Për disa ndryshime dhe një shtesë në Urdhrin e ministrit të 
Financave nr. 108, datë 17.11.2016 “Për miratimin e manualit të menaxhimit financiar dhe 
kontrollit”, 
-Urdhëri i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 305, datë 18.12.2020 “Për miratimin e 
Dokumentit të Politikave të Zhvillimit të Mëtejshëm të Kontrollit të Brendshëm të Financiar 
Publik (KBFP) në Shqipëri për periudhën 2021-2022”. 
 
Në funksion të nenit 25,  pika 3 dhe nenit  26, pika 2 të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 i 
ndryshuar, Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit është 
përgjegjëse për monitorimin sistematik të sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit në 
njesitë e sektorit publik për të vlerësuar nga afër ecurinë e zbatimit të nenit 18 të ligjit të 
MFK ku përcaktohet se: ”Nëpunësi Autorizues duhet të paraqesë pranë Ministrisë së 
Financave pyetësorin e vetëvlerësimit, deklaratën dhe raportin mbi cilësinë e sistemeve të 
kontrollit të brendshëm të njësisë publike që mbulon, për vitin e mëparshëm, jo më vonë se 
fundi i muajit shkurt të vitit aktual”.  
Bazuar në manualin e MFK, Kapitulli II “Rolet dhe Aktorët në Sistemin e MFK-së”, pika 
2.2.2 përcakton se “DH/MFKK është gjithashtu përgjegjëse për monitorimin sistematik të 
sistemeve të MFK-së në njësitë publike. Ajo e kryen këtë monitorim nëpërmjet aktiviteteve që 
realizon vetë, në bashkëpunim me njësi të tjera publike, si dhe bashkarisht me DH/AB. Ky 
monitorim kryhet për dy qëllime: 
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- Grumbullimin e informacioneve me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të metodologjisë, 
standardeve dhe udhëzimeve 

- Përgatitjen e raportit vjetor për NPA dhe Ministrinë e Financave mbi statusin e 
përgjithshëm të MFK-së. 

 
Me anë të Urdhërit të ministrit të Financave nr. 311, datë 23.12.2020 “Për miratimin e 
metodologjisë për vlerësimin e cilësisë së sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë e 
qeverisjes së përgjithshme” është miratuar Metodologjia për vlerësimin e cilësisë së sistemit 
të kontrollit të brendshëm në funksion të kërkesave ligjore dhe nënligjore të mësipërme përsa 
i përket procesit të monitorimit nga ana e DH/MFKK në njësitë e qeverisjes së përgjithshme 
 
Referuar shkresës nr 2642 të datës 09.02.2021 “Plani i aktiviteteve në njësitë e sektorit public 
për vitin 2021” është miratuar plani i vitit 2021 përsa i  përket vlerësimit të 
cilësisë/monitorimit në 20 institucione: 
Nr. Institucioni Afati 
1 Vlerësim cilësie-Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Shkurt 
2 Vlerësim cilësie-Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Shkurt 
3 Vlerësim cilësie-Avokati I Popullit Mars 
4 Vlerësim cilësie-Ministria e Drejtësisë Mars 
5 Vlerësim cilësie-Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve të Integruara Mars 
6 Vlerësim cilësie-Departamenti I Administratës Publike Mars 
7 Vlerësim cilësie-Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Mars 
8 Vlerësim cilësie-Autoriteti shtetëror për Informacion Gjeohapësinor Prill 
9 Vlerësim cilësie-Bashkia Rrogozhinë Maj 
10 Vlerësim cilësie-Bashkia Kavajë Maj 
11 Vlerësim cilësie-Bashkia Dibër Qershor 
12 Vlerësim cilësie-Bashkia Mat Qershor 
13 Vlerësim cilësie-Bashkia Himarë Qershor 
14 Vlerësim cilësie-Akademia e Shkencave Korrik 
15 Vlerësim cilësie-Bashkia Gramsh Shtator 
16 Vlerësim cilësie-Bashkia Vorë Shtator 
17 Vlerësim cilësie-Bashkia Kamëz Shtator 
18 Vlerësim cilësie-Bashkia Krujë  Tetor 
19 Vlerësim cilësie-Shkolla Shqiptare e Administratës Publike Nëntor 
20 Vlerësim cilësie-Presidenca Nëntor 
 
Referuar manualit të MFK, Kapitulli II “Rolet dhe Aktorët në Sistemin e MFK-së”, pika 2.2.2 
të sipërcituar përcaktohen objektivat e  realizimit të monitorimit/Vlerësimit të  cilësisë, ku një 
ndër objektivat e realizimit të këtij procesi është përgatitja e raportit vjetor për NPA dhe 
Ministrinë e Financave mbi statusin e përgjithshëm të MFK-së 
-Nga auditimi konstatohet se Monitorimet/Vlerësimet e cilësisë të realizuara gjatë vitit 
2021(konkretisht për Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit 
Rural, Avokati i Popullit, Ministria e Drejtësisë, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve të 
Integruara, Departamenti i Administratës Publike, Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi, Autoriteti shtetëror për Informacion Gjeohapësinor, Bashkia Rrogozhinë) të 
cilat janë realizuar në gjysmën e parë të vitit 2021, nuk mund të jenë pjesë e Raportit vjetor të 
vitit 2021, pasi ato nuk e reflektojnë në mënyrë të plotë vlerësimim e cilësisë për gjendjen e 
sistemeve të këtyre njësive për vitin 2021. 
 
-Nga auditimi u konstatua se të dhënat e raportuara të institucioneve të sipërpërmëndura në 
Raportin Vjetor të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, kapitulli III “Vlerësimi i cilësisë 
së sistemit të kontrollit të brëndshëm”, nuk reflektojnë plotësisht cilësinë e sistemit të 
kontrollit të brëndshëm për vitin 2021 por kryesisht për vitin 2020, pasi ato i përkasin 
vlerësimit të cilësisë/monitorimit të institucioneve të realizuara nga ana e DH/MFKK në 
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fillim të vitit 2021 por që identifikojnë mangësitë kryesore të sistemit të kontrollit të 
brëndshëm për vitin 2020. Për sa më sipër në këtë kapitull DH/MFKK nuk duhet të paraqiste 
vlerësimet e cilësisë/monitorimit të institucioneve të sipërpërmëndura pasi ato nuk e 
reflektojnë në mënyrë të plotë gjëndjen e sistemit të kontrollit të brëndshëm për vitin 2021. 
☞Përsa i përket procesit të vlerësimit të cilësisë në njësitë e sektorit publik në fushën e 
kontrollit të brëndshëm u konstatua se nga plani i miratuar me shkresën nr 2642 të datës 
09.02.2021 janë përfunduar 18 institucione nga 20 të planifikuara.Deri në përfundim të punës 
në terren nga grupi i auditimit,2 institucione janë në përfundim të procesit të dërgimit të 
raportit përfundimtar (Bashkia Kavajë dhe Bashkia Dibër).Ndërkohë nga 18 institucione të 
cilat i ka përfunduar procesi i vlerësimit të cilësisë nga ana e DH/MFKK janë audituar 13 ose 
në masën 72% nga grupi i auditimit nga ku konstatohet sa më poshtë: 
☞Përsa i përket vlerësimit të cilësisë në ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, është dërguar 
shkresa njoftuese nga ana e DH/MFKK me nr.3181 dhe me  me datë 16.02.2021 ku dhe 
vendoset afati i punës në terren i cili është 22-26 Shkurt 2021.Ndërkohë projektraporti  mbi 
vlerësimin e cilësisë në  ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit është dërguar me datë 22.04.2021 
nga ana e DH/MFKK në kundërshtim me afatet e përcaktuara në pikën 1.2.4 të Urdhërit  të 
ministrit të Financave nr.311, datë 23.12.2020 “Për miratimin e metodologjisë për vlerësimin 
e cilësisë së sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. 
Referuar urdhërit të sipërcituar,projektraporti duhet dërguar brënda 15 ditëve punë nga data e 
përfundimit të punës në terren. 
Nga auditimi u konstatua se projekraporti është dërguar me një vonesë mbi një muaj. 
Në raportin përfundimtar të dërguar sistemi i kontrollit të brëndshëm i Bashkisë Krujë 
vlerësohet pjesërisht efektiv me 40 pikë. 
☞Përsa i përket vlerësimit të cilësisë në Bashkinë Krujë, është dërguar shkresa njoftuese nga 
ana e DH/MFKK me nr.3283 dhe me  me datë 16.02.2021 ku dhe vendoset afati i punës në 
terren I cili është 16-19 Mars 2021.Ndërkohë projektraporti  mbi vlerësimin e cilësisë në  
Bashkinë Krujë është dërguar me datë 23.04.2021 nga ana e DH/MFKK në kundërshtim  me 
afatet e përcaktuara në pikën 1.2.4 të urdhërit  të ministrit të Financave nr. 311, datë 
23.12.2020.  
Referuar urdhërit të sipërcituar,projektraporti duhet dërguar brenda 15 ditëve punë nga data e 
përfundimit të punës në terren. 
Nga auditimi u konstatua se projekraporti është dërguar me një vonesë 2 javore 
Në raportin përfundimtar të dërguar me shkresën me nr 3283/3 me date 5.5.2021 sistemi I 
kontrollit të brëndshëm i bashkisë Krujë vlerësohet pjesërisht efektiv me 28 pikë 
☞Përsa i përket vlerësimit të cilësisë të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi ,është 
dërguar shkresa njoftuese nga ana e DH/MFKK me nr.15527 dhe me   datë 13.09.2021 ku 
dhe vendoset afati i punës në terren i cili është 1-5 Nëntor 2021.Ndërkohë projektraporti  mbi 
vlerësimin e cilësisë të cilësisë të Komisionerit pëe Mbrojtjen nga Diskriminimi është dërguar 
me datë 20.10.2021 nga ana e DH/MFKK në kundërshtim me afatet e përcaktuara në pikën 
1.2.4 të urdhërit  të ministrit të Financave nr. 311, datë 23.12.2020. 
Referuar urdhërit të sipërcituar,projektraporti duhet dërguar brënda 15 ditëve punë nga data e 
përfundimit të punës në terren. 
Nga auditimi u konstatua se projekraporti është dërguar me një vonesë thuajse një mujore. 
Ndërkohë raporti përfundimtar është dërguar me anë të shkresës nr 15527/3 të datës 
31.01.2022,veprim në kundërshtim me afatet përcaktuara në urdhrin e sipërcituar.Pasi afati i 
dërgimit të raportit përfundimtar parashikohet të jetë 10 ditë pune nga realizimi i takimit 
përmbyllës.Takimi përmbyllës realizohet nëse drejtuesi i njësisë në të cilën është realizuar 
vlerësimi i cilësisë e kërkon.Në rast të kundërt  nuk realizohet. Rrjedhimisht dërgimi i raportit 
përfundimtar nga ana e DH/MFKK është realizuar më një vonesë mbi 2 mujore. 
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Në raportin përfundimtar sistemi i kontrollit të brëndshëm  Komisionerit për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi vlerësohet jo efektiv me 22 pikë 
☞Përsa i përket vlerësimit të cilësisë të Presidencës, është dërguar shkresa njoftuese nga ana 
e DH/MFKK me nr.15466, datë 10.09.2021 ku vendoset afati i punës në terren i cili është 22-
26 Nëntor 2021. Ndërkohë projektraporti mbi vlerësimin e cilësisë të cilësisë të Presidencës 
është dërguar me datë 15.12.2021 nga ana e DH/MFKK në përputhje me afatet e përcaktuara 
pikën 1.2.4 të urdhërit  të ministrit të Financave nr. 311, datë 23.12.2020.  
Në raportin përfundimtar të dërguar me shkresën me nr.15466/3 me datë 21.12.2022 sistemi i 
kontrollit të brëndshëm i Presidencës vlerësohet pjesërisht efektiv me 28 pikë. 
☞Përsa i përket vlerësimit të cilësisë të Autoritetit Shtetëror për Informacion Gjeohapsinor, 
është dërguar shkresa njoftuese nga ana e DH/MFKK me nr.10590, datë 15.06.2021 ku afati i 
punës në terren është 28 Qershor-5 Korrik 2021.Ndërkohë projektraporti  mbi vlerësimin e 
cilësisë të cilësisë të Autoritetit Shtetëror për Informacion Gjeohapsinor është dërguar me 
datë 21.07.2021 nga ana e DH/MFKK në përputhje me afatet e përcaktuara në pikën 1.2.4 të 
urdhërit  të ministrit të Financave nr. 311, datë 23.12.2020 . 
Raporti përfundimtar është dërguar shkresën me nr.13146/1 me datë 9.9.2021 në kundërshtim 
me afatet përcaktuara në urdhrin e sipërcituar.Pasi afati i dërgimit të raportit përfundimtar 
parashikohet të jetë 10 ditë pune nga realizimi i takimit përmbyllës.Takimi përmbyllës 
realizohet nëse drejtuesi i njësisë në të cilën është realizuar vlerësimi i cilësisë e kërkon.Në 
rast të kundërt  nuk realizohet.Në raportin përfundimtar sistemi i kontrollit të brëndshëm të 
Autoritetit Shtetëror për Informacion Gjeohapsinor vlerësohet efektiv me 65 pikë. 
☞Përsa i përket vlerësimit të cilësisë të Avokatit të Popullit,është dërguar shkresa njoftuese 
nga ana e DH/MFKK me nr.10589 dhe me   datë 15.06.2021 ku dhe vendoset afati i punës në 
terren i cili është 21-25 Qershor 2021. 
Ndërkohë projektraporti  mbi vlerësimin e cilësisë të cilësisë të Avokatit të Popullit është 
dërguar me datë 22.9.2021 nga ana e DH/MFKK në kundërshtim me afatet e përcaktuara në 
pikën 1.2.4 të urdhërit  të ministrit të Financave nr. 311, datë 23.12.2020. 
Referuar urdhërit të sipërcituar,projektraporti duhet dërguar brënda 15 ditëve punë nga data e 
përfundimit të punës në terren. 
Nga auditimi u konstatua se projekraporti është dërguar me një vonesë mbi  dy mujore. 
Ndërkohë raporti përfundimtar është dërguar me anë të shkresës nr.10589/3 datë 22.10.2021, 
në kundërshtim me afatet përcaktuara në urdhrin e sipërcituar.Pasi afati i dërgimit të raportit 
përfundimtar parashikohet të jetë 10 ditë pune nga realizimi i takimit përmbyllës.Takimi 
përmbyllës realizohet nëse drejtuesi i njësisë në të cilën është realizuar vlerësimi i cilësisë e 
kërkon.Në rast të kundërt nuk realizohet.Rrjedhimisht dërgimi i raportit përfundimtar nga ana 
e DH/MFKK është realizuar më një vonesë mbi 3 javore 
Në raportin përfundimtar sistemi i kontrollit të brëndshëm i Avokatit të Popullit vlerësohet 
pjesërisht efektiv me 34 pikë. 
☞Përsa i përket vlerësimit të cilësisë të Agjencisë të Ofrimit të Shërbimeve të Integruara, 
është dërguar shkresa njoftuese nga ana e DH/MFKK me nr.15528, datë 13.09.2021 ku dhe 
vendoset afati i punës në terren 11-18 Tetor 2021. 
Ndërkohë projektraporti mbi vlerësimin e cilësisë të cilësisë të gjencisë të Ofrimit të 
Shërbimeve të Intëgruara është dërguar me datë 15.11.2021 nga ana e DH/MFKK në 
përputhje me afatet e përcaktuara pikën 1.2.4 të urdhërit  të ministrit të Financave nr. 311, 
datë 23.12.2020. 
Në raportin përfundimtar të dërguar me shkresën me nr.15528/2, datë 24.12.2022 sistemi i 
kontrollit të brëndshëm i Agjencisë të Ofrimit të Shërbimeve të Integruara, vlerësohet  efektiv 
me 49 pikë. 
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☞Përsa i përket vlerësimit të cilësisë të Akademisë së Shkencave, është dërguar shkresa 
njoftuese nga ana e DH/MFKK me nr.105890 dhe me   datë 15.06.2021 ku dhe vendoset afati 
i punës në terren i cili është 12-16 Korrik 2021. 
Ndërkohë projektraporti  mbi vlerësimin e cilësisë të Akademisë së Shkencave është dërguar 
me datë 19.08.2021 nga ana e DH/MFKK në kundërshtim me afatet e përcaktuara pikën 1.2.4 
të urdhërit  të ministrit të Financave nr. 311, datë 23.12.2020. 
Nga auditimi u konstatua se projekraporti është dërguar me një vonesë mbi   dy javore. 
Në raportin përfundimtar të dërguar me shkresën me nr.10590/11 me datë 10.09.2021 sistemi 
I kontrollit të brëndshëm I Akademisë së Shkencave, vlerësohet pjesërisht efektiv me 30 pikë 
☞Përsa i përket vlerësimit të cilësisë Bashkisë Himarë, është dërguar shkresa njoftuese nga 
ana e DH/MFKK me nr.10589/1 dhe me datë 15.06.2021 ku dhe vendoset afati i punës në 
terren i cili është 26-30 Korrik 2021. 
Ndërkohë projektraporti  mbi vlerësimin e cilësisë të Bashkisë Himarë është dërguar me datë 
21.10.2021 nga ana e DH/MFKK në kundërshtim me afatet e përcaktuara pikën 1.2.4 të 
urdhërit  të ministrit të Financave nr. 311, datë 23.12.2020. 
Nga auditimi konstatohet se projekraporti është dërguar me një vonesë mbi   dy mujore. 
Në raportin përfundimtar të dërguar me shkresën me nr.10589/6 me datë 10.11.2021 sistemi i 
kontrollit të brëndshëm i Bashkisë Himarë, vlerësohet jo efektiv me 20 pikë. 
☞Përsa i përket vlerësimit të cilësisë në Shkollën Shqiptare të Administratës Publike,është 
dërguar shkresa njoftuese nga ana e DH/MFKK me nr.3284 dhe me datë 16.02.2021 ku dhe 
vendoset afati i punës në terren i cili është 29 Mars-2 Prill2021. 
Ndërkohë projektraporti  mbi vlerësimin e cilësisë të Bashkisë Himarë është dërguar me datë 
9.9.2021 nga ana e DH/MFKK në kundërshtim me afatet e përcaktuara pikën 1.2.4 të urdhërit  
të ministrit të Financave nr. 311, datë 23.12.2020. Nga auditimi u konstatua se projekraporti 
është dërguar me një vonesë mbi   katër mujore. 
Në raportin përfundimtar të dërguar me shkresën me nr.3284/4 me datë 22.10.2021 sistemi i 
kontrollit të brëndshëm i Bashkisë Himarë, vlerësohet pjesërisht efektiv me 46pikë 
☞Përsa i përket vlerësimit të cilësisë në Departamentin e Administratës Publike,është 
dërguar shkresa njoftuese nga ana e DH/MFKK me nr.15526 dhe me datë 13.09.2021 ku dhe 
vendoset afati i punës në terren i cili është 11-15 Tetor 2021. 
Ndërkohë projektraporti  mbi vlerësimin e cilësisë të Departamentit të Administratës Publike 
është dërguar me datë 20.12.2021 nga ana e DH/MFKK në kundërshtim me afatet e 
përcaktuara pikën 1.2.4 të urdhërit  të ministrit të Financave nr. 311, datë 23.12.2020.Nga 
auditimi u konstatua se projekraporti është dërguar me një vonesë mbi   një mujore. 
Ndërkohë raporti përfundimtar është dërguar me anë të shkresës nr.15526/2,datës21.02.2022 
në kundërshtim me afatet përcaktuara në urdhrin e sipërcituar.Pasi afati i dërgimit të raportit 
përfundimtar parashikohet të jetë 10 ditë pune nga realizimi i takimit përmbyllës.Takimi 
përmbyllës realizohet nëse drejtuesi I njësisë në të cilën është realizuar vlerësimi i cilësisë e 
kërkon. Në rast të kundërt nuk realizohet. Rrjedhimisht dërgimi i raportit përfundimtar nga 
ana e DH/MFKK është realizuar më një vonesë mbi 5 javore. 
Në raportin përfundimtar sistemi i kontrollit të brëndshëm i Departamentit të Administratës 
Publike vlerësohet pjesërisht efektiv me 36 pikë. 
☞Përsa i përket vlerësimit të cilësisë në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural,është 
dërguar shkresa njoftuese nga ana e DH/MFKK me nr.3282 dhe me datë 16.02.2021 ku dhe 
vendoset afati i punës në terren i cili është 22-26 Shkurt 2021. 
Ndërkohë projektraporti mbi vlerësimin e cilësisë të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit 
Rural, është dërguar me datë 08.04.2021 nga DH/MFKK në kundërshtim me afatet e 
përcaktuara pikën 1.2.4 të urdhërit  të ministrit të Financave nr. 311, datë 23.12.2020. 
Nga auditimi konstatohet se projekraporti është dërguar me një vonesë mbi  dy javore. 
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Ndërkohë raporti përfundimtar është dërguar me shkresën nr.6447/2 datë 05.05.2021, në 
kundërshtim me afatet përcaktuara në urdhrin e sipërcituar.Pasi afati i dërgimit të raportit 
përfundimtar parashikohet të jetë 10 ditë pune nga realizimi i takimit përmbyllës.Takimi 
përmbyllës realizohet nëse drejtuesi i njësisë në të cilën është realizuar vlerësimi i cilësisë e 
kërkon.Në rast të kundërt nuk realizohet. Rrjedhimisht dërgimi i raportit përfundimtar nga 
ana e DH/MFKK është realizuar më një vonesë mbi 3 javore 
Në raportin përfundimtar sistemi i kontrollit të brëndshëm i Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural vlerësohet pjesërisht efektiv me 31 pikë. 
☞Përsa i përket vlerësimit të cilësisë në Ministrinë e Drejtësisë, është dërguar shkresa 
njoftuese nga ana e DH/MFKK me nr.3285 dhe me datë 16.02.2021 ku dhe vendoset afati i 
punës në terren  cili është 1-5 Mars 2021. 
Ndërkohë projektraporti mbi vlerësimin e cilësisë të Ministrisë së Drejtësisë,është dërguar me 
datë 11.5.2021 nga ana e DH/MFKK në kundërshtim me afatet e përcaktuara pikën 1.2.4 të 
urdhërit të ministrit të Financave nr.311, datë 23.12.2020.Nga auditimi u konstatua se 
projekraporti është dërguar me një vonesë mbi   dy javore. 
Në raportin përfundimtar të dërguar me shkresën me nr.9810 me datë 22.10.2021 sistemi i 
kontrollit të brëndshëm i Ministrisë së Drejtësisë, vlerësohet pjesërisht efektiv me 47 pikë. 
 
☞Nga auditimi u konstatua se pas miratimit të Urdhërit të ministrit të Financave nr. 311, datë 
23.12.2020 “Metodologjia për vlerësimin e cilësisë së sistemit të kontrollit të brendshëm në 
NJQP” ku parashikohen etapat dhe procedurat për tu ndjekur përsa I përket vlerësimit të 
cilësisë, nuk është shoqëruar me ndryshim apo rishikim të Manualit të Menaxhimit Financiar 
dhe Kontrollit, ku konstatohen mosrakordime me njëri tjetrin mbi dokumentat standarte dhe 
afatet kohore. 
☞Nga auditimi u konstatua se në kundërshtim me Manualin e Menaxhimit Financiar i cili 
citon “Në përfundim të vizitës në terren punonjësi i DH/MFKK kryen një vlerësim të 
përgjithshëm mbi besueshmërinë e procesit të vetë vlerësimit të njësisë publike: 100-75%- 
Vetëvlerësim i besueshëm dhe 74%-0%- Vetëvlerësim jo i besueshëm, i cili përfshihet në 
raportin vjetor të KBFP", këto konkluzione të monitorimit mbi besueshmërinë e pyetësorëve 
nuk janë bërë pjesë e raportit përfundimtar të përgatitur nga ana e DH/MFKK. 
☞Nga auditimi u konstatua se përsa i përket procedurës së përzgjedhjes së njësive të 
qeverisjes së përgjithshme për vlerësimin e cilësisë së sistemit të KB e cila rregullohet sipas 
pikës 1.2.2 të Urdhrit nr.311 të datës 23.12.2020 “Për miratimin e metodologjisë për 
vlerësimin e cilësisë së sistemit të kontrollit të brëndshëm në njësitë e qeverisjes së 
përgjithshme”, nuk është realizuar ndarja e njësive të qeverisjes së përgjithshme në grupe 
duke u bazuar tek ndarja e detyrave brënda DH/MFKK dhe nuk është llogaritur numri I 
njësive të qeverisjes së përgjithshme që do të vlerësohet nga cdo punonjës i DH/MFKK. 
 
 Trajnimet 
Pika “c” e nenit 26 të Ligjit nr.10926, datë 08.07.2010 i ndryshuar parashikon rolin e Njësisë 
Qëndrore të Harmonizimit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin dhe më   konkretisht një 
ndër rolet është “Përcaktimin e nevojave dhe udhëheqjen e trajnimeve në vijueshmëri në 
fushën e menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe të përgjegjshmërisë menaxheriale në njësitë 
e sektorit publik”. 
Referuar shkresës nr.2642 të datës 09.02.2021 “Plani i aktiviteteve në njësitë e sektorit public 
për vitin 2021” është miratuar plani i vitit 2021 përsa i  përket trajnimeve dhe më konkretisht 
parashikohen në: 

• Ministria e Drejtësisë 
• Avokati i Popullit 
• Shkolla Shqiptare e Administratës Publike 
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• Bashkia Krujë 
• Bashkia Himarë 

Gjithashtu në planin e sipërcituar parashikohen dhe trajnime në bashkëpunim me Projektin e 
Financave Lokale në 18 Bashki. Referuar planit afatet kohore të parashikuara për zhvillimin e 
trajnimeve ishin gjatë gjithë vitit. 
Nga auditimi u konstatua se trajnimi përsa i përket: Ministrisë së Drejtësisë është zhvilluar 
me datë 09.07.2021 dhe kanë marrë pjesë 6 pjësëmarrës, Avokatit të Popullit është zhvilluar 
më datë 23.06.2021dhe kanë marrë pjesë 11 pjesmarrës, Shkollës Shqiptare të Administratës 
Publike është zhvilluar më datë 08.07.2021 dhe kanë marrë pjesë 21 pjesmarrës, Bashkisë 
Krujë është zhvilluar më datë 07.07.2021 dhe kanë marrë pjesë 9 pjesmarrës dhe Bashkisë 
Himarë është zhvilluar më datë 27.07.2021 dhe kanë marrë pjesë 4 pjesmarrës.Referuar planit 
vjetor të trajnimeve në 18 bashki në bashkëpunim me Projektin e Financave Lokale, u 
konstatua se nuk është realizuar asnjë trajnim. 
-Nga auditimi u konstatua se në zbatim të pikës “c” të nenit 26 të Ligjit nr.10926 datë 
08.07.2010 i ndryshuar nuk egziston asnjë manual, udhëzim, rregullore apo urdhër mbi 
përzgjedhjen e instucioneve për trajnim, metodologjinë e trajnimit apo përshkrimin e hapave 
për tu ndjekur gjatë zhvillimit të trajnimeve të DH/MFKK. 
 
Administrimi i regjistrit të nëpunësve autorizues dhe zbatues nga DH/MFKK. 
 
Referuar përgjegjësisë së Drejtorisë së Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit 
mbi krijimin dhe përditësimin e regjistrit të nëpunësve autorizues dhe zbatues të njësive 
publike, sipas nenit 26, pika 1. dh e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 i ndryshuar me ligjin nr. 
110/2015, datë 15.10.2015 cilësohet se: “Struktura Përgjegjëse e Harmonizimit për 
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin në Ministrinë e Financave është përgjegjëse për 
krijimin dhe përditësimin e regjistrit të nëpunësve autorizues dhe nëpunësve zbatues të 
njësive publike”, nga verifikimi i rregullsise së përmbajtjes dhe përditësimit të regjistrit të 
nëpunësit zbatues dhe autorizues, bazuar në dokumentin e vendosur në dispozicion(2 file 
excel), u identifikua pasaktësi, mungesë informacioni dhe dublikime trajtuar më hollësisht në 
aneksin 2.2, Tabela 1, bashkëlidhur Projektraportit. 
 
Titulli i Gjetjes: Monitorimet/Vlerësimet e cilësisë të realizuara përgjatë vitit 2021 në 

disa raste nuk reflektojnë cilësinë e kontrollit të brendshëm për vitin 
2021 

Situata: Të dhënat e raportuara të 9 institucioneve në Raportin Vjetor të 
Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, kapitulli III “Vlerësimi i 
cilësisë së sistemit të kontrollit të brëndshëm” nuk reflektojnë 
plotësisht cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm për vitin 
2021, por kryesisht për vitin 2020, pasi ato i përkasin vlerësimit të 
cilësisë/monitorimit të institucioneve të realizuara nga ana e 
DH/MFKK në fillim të vitit 2021 por që identifikojnë mangësitë 
kryesore të sistemit të kontrollit të brëndshëm për vitin 2020.Për sa 
më sipër në këtë kapitull DH/MFKK nuk duhet të paraqiste 
vlerësimet e cilësisë/monitorimit të institucioneve të 
sipërpërmëndura pasi ato nuk e reflektojnë në mënyrë të plotë 
gjëndjen e sistemit të kontrollit të brëndshëm për vitin 2021. 

Kriteri: -Neni 25,Pika 2 e nenit 26 e Ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 të 
ndryshuar 
- Kapitulli II “Rolet dhe Aktorët në Sistemin e MFK-së”, pika 2.2.2 
e manualit të MFK-së 
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Ndikimi/Efekti: Nuk reflektojnë në disa raste gjëndjen e plotë të sistemit përsa i 
përket vitit 2021 

Shkaku: Periudha e realizimit të vlerësimit të cilësisë është e parakohshme 
për të raportuar gjëndjen sistemit të kontrollit të brëndshëm për vitin 
përkatës. 

Rëndësia: E lartë 
Rekomandimi: -Drejtoria e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar 

Publik të marrë masa, që monitorimet/vlerësimet e cilësisë e kryera 
gjatë vitit të realizohen në mënyrë dhe afat kohor të tillë që të 
reflektojnë në mënyrë të plotë dhe drejtë gjëndjen e sistemit të 
kontrollit të brëndshëm për të qënë pjesë e Raportit Vjetor të 
Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik të vitit përkatës. 

 
Titulli i Gjetjes: Mangësi dhe pasaktësi në administrimin e regjistrit të NZ dhe NA 
Situata: Të dhënat e pasqyruar për subjektet në regjistrin e NA dhe NZ nuk 

janë të unifikuara në emërtime dhe përmbajtje, pasi në disa raste 
evidentohet mungesa e të dhënave mbi pozicionin e nëpunësit 
zbatues dhe autorizues, pozicionin sipas struktures, apo arsimimin. 
Nga auditimi janë konstatuar dublikime të dhënash mbi nëpunësit 
zbatues dhe autorizues në disa institucione, apo projekte; 
informacioni i paraqitur në regjistër nuk është i përditësuar, duke 
identifikuar nëpunës autorizues apo zbatues të cilët edhe pse janë të 
konfirmuar, nuk rezultojnë në regjistër.  
Gjithashtu, u konstatua se nga ana e DH/MFKK përgjatë vitit 2021 
janë konfirmuar 472 raste përsa i përket NA dhe NZ nga të cilët 238 
NA dhe 186 NZ, për të cilët kryer procesi ivlerësimit të 
përputhshmërisë së kritereve dhe më pas të konfirmimit të tyre, por 
që referuar legjislacionit përkatës në fuqi nuk ju është në fushën e 
detyrave të saj. 

Kriteri: Pika 1 e nenit 26 e Ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 të ndryshuar 
Ndikimi/Efekti: Pasqyrim jo i saktë i regjistrit të NZ dhe NA 
Shkaku: Mos përditësimi i regjistrit 
Rëndësia: E mesme 
Rekomandimi: Nëpunësi i Parë Autorizues në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar 
Publik të marrë masa për përditësimin, detajimin dhe unifikimin e 
një regjistri të plotë të nëpunësit autorizues dhe zbatues. Po ashtu të 
marrë masa të  rregullojë situatën e krijuar për procesin e 
konfirmimit të NA dhe NZ duke hartuar akte ligjore ku të 
përcaktohet struktura përkatëse që do ta kryejë këtë detyrë.                   

 
 
 
2.2.3 Mbi vlerësimin e indikatorëve që tregojnë nivelin e zbatimit të objektivave në 
përmbushje të Strategjisë për menaxhimin financiar dhe kontrollin.  
 
Auditimi i këtij drejtimi në zbatim të Programit të Auditimit u bazua në shqyrtimin e 
dokumentacionit: 
-Vlerësimi i njësive publike për efekt të indikatorëve të kontrollit të brendshëm; 
-Pyetësorët e vetëvlerësimit të njësive publike; 



61 
 

-Raportin vjetor mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik në 
Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme për vitin 2021. 
 
Auditimi iu referua akteve ligjore e nënligjore: 
-Ligji Nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, 
-Urdhëri nr. 52, datë 10.03.2021 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për miratimin e 
rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë” (këtu e më poshtë Rregullore), 
-Urdhri nr.117, datë 01.04.2019 “Për miratimin e metodologjisë për monitorimin e 
performancës së sistemit të kontrollit të brendshëm të njësive publike”, 
-Urdhri nr.221, datë 01.12.2021“Për disa shtesa dhe ndryshime në Urdhrin nr.117, datë 
01.04.2019 “Për miratimin e metodologjisë për monitorimin e performancës së sistemit të 
kontrollit të brendshëm të njësive publike”, 
-Manuali i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit miratuar me Urdhër nr. 108, datë 17.11.2016 
-Urdhri nr.224, datë 16.12.2021”Për disa ndryshime dhe një shtesë në Urdhrin e ministrit të 
Financave nr. 108, datë 17.11.2016 “Për miratimin e manualit të menaxhimit financiar dhe 
kontrollit”, 
-Urdhri i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 305, datë 18.12.2020 “Për miratimin e 
Dokumentit të Politikave të Zhvillimit të Mëtejshëm të Kontrollit të Brendshëm të Financiar 
Publik (KBFP) në Shqipëri për periudhën 2021-2022”. 
 
Gjatë vitit 2021 Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm 
Financiar Publik (DPH/KBFP) në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Buxhetit dhe 
Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit ka realizuar analizimin e 18 (tetëmbëdhjetë) treguesve 
të performancës, bazuar në Metododologjinë për Monitorimin e Performancës së Sistemeve 
të Kontrollit të Brendshëm në Njësitë Publike, miratuar me Urdhrin e MFE nr. 117, datë 
01.04.2019 “Për miratimin e metodologjisë për monitorimin e performancës së sistemit të 
kontrollit të brendshëm të njësive publike” i ndryshuar. Indikatorët e vlerësimit Menaxhimit 
Financiar dhe Kontrollit janë 3 nga 18, konkretisht si më poshtë dhe vlerësuar nga ana e 
DH/MFKK sipas aneksit 2.3, bashkëlidhur Projektraportit: 
Indikatori 12 “Hartimi me cilësi I Planit të Veprimit të MFK-së dhe paraqitja brenda afateve 
kohore të përcaktuara”, 
Indikatori 13 “Gjithëpërfshirja dhe rregullsia e raportimit vjetor mbi sistemin e kontrollit të 
brendshëm”; 
Indikatori 14 “Efektiviteti i mekanizmave bazë të përgjegjshmërisë menaxheriale në njësitë e 
sektorit publik”. 
-Indikatori 12 i cili përcakon rrespektimin e afatit kohor dhe cilësinë e përmbajtjes së Planit 
të Veprimit për ngritjen e sistemit të MFK-së është vlerësuar nga ana e DH/MFKK 
mesatarisht me 1.9 pikë nga 4 pikë të mundshme.Kryesisht sitata paraqitet problematike në 
ministritë e linjës dhe në njësitë e vetëqeverisjes vendore 
-Indikatori 13 i cili përcakton përmbushjen e kritereve ligjore,cilësinë e raportit vjetor dhe 
deklaratës së cilësisë si dhe gjithëpërfshirjen e informacionit mbi statusin e implementimit të 
kontrollit të brëndshëm(nëpërmjet pyetsorëve të vetvlerësimit)  është vlerësuar nga ana e 
DH/MFKK mesatarisht me 3 pikë nga 4 pikë të mundshme.Vlerësimi për njësitë e qeverisjes 
vendore ka pësuar një ulje në krahasimi me vitin e kaluar. 
-Indikatori 14 i cili vlerëson se në cfarë mase dhe sa shpesh njësitë publike përmbushin 
kriteret themelore të përgjegjshmërisë menaxheriale është vlerësuar nga ana e DH/MFKK 
mesatarisht me 2.95 pikë nga 4 pikë të mundshme. 
 
Nr. Indikatori Burimi i të dhënave për këtë tregues sipas metodologjisë për 

përformimin e performancës së sistemit të kontrollit të brendshëm të 
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njësive publike 
1 Hartimi me cilësi i Planit të Veprimit të 

MFK-së dhe paraqitja brenda afateve 
kohore të përcaktuara 

- Respektimi i afatit kohor për dorëzimin e Planit të Veprimit; 
- Aktivitetet e planifikuara për t'u ndërmarrë me qëllim zgjidhjen e 
mangësive të zbuluara gjatë përgatitjes së raporteve vjetore mbi 
funksionimin e sistemit te MFK dhe aktivitete për adresimin e gjetjeve 
dhe rekomandimeve të strukturës përgjegiëse per harmonizimin e MFKK-
së; 
- Aktivitete që ndërmerren për të zgjidhur gjetjet 
dhe rekomandimet e AB-së; 
- Aktivitete që ndërmerren për të zgjidhur gjetjet 
dhe rekomandimet e KLSH. 

2 Gjithëpërfshirja dhe rregullsia e raportit 
vjetor mbi sistemin e kontrollit të 
brendshëm 

Deklarata dhe Raporti për cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të kontrollit të 
brendshëm të jetë hartuar më cilësi dhe depozitimi i tyre brenda afateve 
kohore të përcaktuara. 

3 Efektiviteti i mekanizmave bazë të 
përgjegjshmërisë menaxheriale në 
njësitë e sektorit publik 

Njësia publike ka miratuar një strukturë organizative të përshtatshme me 
madhësinë dhe kompleksitetin e veprimtarisë së saj; 
- Plani vjetor i punës i njësië publike përmban objektiva specifike dhe 
objektiva të matshme te miratuar nga titullari i njësië dhe monitorohet te 
paktën një herë në vit; 
- Raportime vjetore mbi nivelin e rezultateve të arritura kundrejt 
objektivave dhe synimeve të paracaktuara; 
- Delegimi i autoritetit te vendimmarrjes dhe kryerja e procedurave të 
delegimit sipas bazës ligjore në fuqi 

 
-Në indidikatorin nr.12 referuar planit të veprimit të institucioneve raportuese përsa i përket 
Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit nga DH/MFKK vlerësohet me 0 pikë Bashkia Kolonjë 
dhe Bashkia Roskovec të cilët e kanë pasur bashkëlidhur planin e veprimit të Menaxhimit 
Financiar dhe Kontrollit për vitin 2021, ndërkohë është vlerësuar me 3 pikë bashkia Lushnjë 
e cila ka pasur bashkëlidhur planin e veprimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit për 
vitin 2022. 
-Në indikatorin nr 13 përsa i përket gjithëpërfshirjes në raportimin vjetor mbi sistemin e 
kontrollit të brëndshëm nga DH/MFKK është vlerësuar me 2 pikë Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural,Ministria e Mbrojtjes,Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministria 
e Brëndshme ndërkohë që, në pyetësorin e dërguar DH/MFKK nuk identifikohet numri i  
njësive të varësisë që e kanë plotësuar pyetsorin dhe që janë konsoliduar në pyetsorin e 
plotësuar dhe raportuar pranë DH/MFKK nga Ministria përkatëse. 
-Në indikatorin nr 14 përsa i përket efektivitetit të mekanizmave bazë të përgjegjshmërisë 
menaxheriale në njësitë e sektorit publik DH/MFKK vlerëson 31/114 pyetje nga pyetsori i 
vetëvlerësimit dhe vlerëson institucionet sipas mesatares së thjeshtë të 31 pyetjeve.Përsa më 
sipër u testuan 8 pyetje përbërëse të indikatorit me bazë risku ose sa 25% e vlerësimit të tij.  
Nga auditimi u konstatua se në disa raste të evidentuara si më poshtë për përgjigje të 
ngjashme, vlerësimi nga DH/MFKK është i ndryshëm, si dhe për përgjigje të ndryshme 
vlerësimi është i njëjtë. 
Pyetje 22: A i përcakton njësia publike treguesit e performancës në planin strategjik për 
monitorimin dhe arritjen e objektivave? (Nëse po, duhet të jetë përcaktuar në dokumentin e 
strategjisë, në mënyrë narrative ose në matricën shoqëruese.)  
Institucioni Përgjigjia Vlerësimi nga 

DH/MFKK 
Ministria e Drejtësisë Plani mbi vendosjen e prioriteteve dhe objektivave për vitin 2021 1 pikë 
Ministria e Shëndetsisë dhe 
mbrojtjes sociale 

Plani i veprimit vjetor 4 pikë 

 
Pyetje 27: A delegohen përgjegjësitë brënda njësisë nga ana e menaxhereve? 
 
Institucioni Përgjigjia Vlerësimi nga 

DH/MFKK 
Akademia e Shkencave PO 3 pikë 
KQZ Po delegohen sipas akteve ligjore në fuqi 2 pikë 
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Pyetje 42.A është përcaktuar përgjegjshmëria dhe përgjegjësia e menaxherëve për objektivat 
strategjike?  
 
Institucioni Përgjigjia Vlerësimi nga 

DH/MFKK 
Bashkia Divjakë - 1 pikë 
Bashkia Durrës Po,në rregulloren e brendshme të miratuar me vendimin e kryetarit 

të bashkisë nr 29 dt 09.04.2021 nenet 7,8 dhe 9 përcaktojnë detyrat 
konkrete për të cilat ngarkohen monitorihen 

3 pikë 

Bashkia Kamëz Po 4 pikë 
Pyetje 60. A janë listuar proceset dhe a janë dokumentuar aktivitetet e kontrollit në formën e 
hartave të proceseve të punës/manualeve të proceseve të punës dhe/ose procedurave të 
brendshme për proceset e punës (duke adresuar proceset e njësisë për përmbushjen e misionit 
dhe objektivave të saj)? 
Institucioni Përgjigjia Vlerësimi nga 

DH/MFKK 
Drejtoria e Përgjithshme e 
Tatimeve 

DAB ka manual ku janë përcaktuar procedurat e punës 3 pikë 

Spitali Universitar i 
Traumës 

Po 2 pikë 

Autoriteti Rrugor Shqiptar Janë duke u hartuar manualet e proceseve të punës. 3 pikë 
Pyetje 87. A kanë përcaktuar dhe identifikuar drejtuesit e njësisë publike, informacionin e 
kërkuar në nivelin përkatës dhe specifikat e duhura, tek personelin i duhur? 
Ku është e mundur, a ka lidhje të qartë me objektivat e njësisë publike? 
 
Institucioni Përgjigjia Vlerësimi nga 

DH/MFKK 
Ministria e Mbrojtjes Rregullorja e brëndshme e MM përcakton qartë detyrat funksionale dhe 

përgjegjësitë e secilës strukturë 
3 pikë 

Ministria e Turizmit dhe 
Mjedisit 
 

Detyrat e drejtuesve deleguar tek përgjegjësit e sektorit apo 
specialistët të cilët brenda afateve japin përgjigje.Po lidhja është 
tepër e qartë me objektivat 

4 pikë 

Ministria e Shëndetsisë dhe 
mbrojtjes sociale 

Po 2 pikë 

Pyetje 90. A mbulojnë raportet periodike të buxhetit të gjithë njësinë apo vetem nivelin 
qendror (aparatin)?A përdoret krahasimi me periudhat e kaluara dhe deviacionet nga 
objektivat e planifikuara? 

Institucioni Përgjigjia Vlerësimi nga 
DH/MFKK 

Ministria e Shëndetsisë 
dhe mbrojtjes sociale 

Të gjithë njësinë 2 pikë 

Ministria e Turizmit dhe 
Mjedisit 

Po,për aparatin dhe njësitë e varësisë 3 pikë 

Pyetje 100. A keni procedura të brendshme periodike të raportimit që rregullon zbatimin dhe 
monitorimin e objektivave? 

Institucioni Përgjigjia Vlerësimi nga 
DH/MFKK 

Ministria e Arsimit, Sportit 
dhe Rinisë 
 

- 4 pikë 

Ministria e Kulturës Po,duke qënë se përshkrimet e punës bëhen 2 herë në vit,mund të 
ndryshohen objektiva,detyra,të cilat ndihmojnë në zgjidhjen e 
problematikave të ndryshme.Gjurma e Auditit është miratuar me 
urdhër nr 346 dt 14.06.2021 

4 pikë 

Pyetje 103.A ka në institucion rregulla të brendshme të miratuara për monitorimin e sistemit 
të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit? (Nëse ka specifikojeni në rubrikën "Përgjigje e 
Arsyetuar") 
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Institucioni Përgjigjia Vlerësimi nga 
DH/MFKK 

Ministria e Arsimit, Sportit 
dhe Rinisë 
 

- 3 pikë 

Bashkia Kamëz Janë përcaktuar në rregulloren e brëndshmë dhe në hartën e 
proceseve të punës 

3 pikë 

-Nga auditimi u konstatua se në disa raste numri dhe radha e pyetjeve përsa i përket 
vlerësimit të indikatorëve të performancës të pyetsorëve dërguar DH/MFKK nga ana e 
institucioneve nuk është e njëjtë me regjistrin me të cilin DH/MFKK bën vlerësimin e tyre 
duke vendosur në dyshim nëse vlerësimi i korrespondon numrit të pyetjes së pytsorit që kanë 
plotësuar institucionet apo numrit të pyetjes së regjistrit të DH/MFKK. 
Një problematikë e tillë konstatohet tek:Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Komiteti 
Shtetëror i Kulteve, Fondi i Sigurimit të Kujdesit të Detyrueshëm Shendëtsor, Autoriteti 
Shtetëror për Informacion Gjeohapësinor,Autoritetit Rrugor Shqiptar, Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve dhe Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe 
Infrastrukturës së Mbetjeve. 
 
Titulli i Gjetjes: Mangësi standartizimi në monitorimin e performancës përsa i përket 

indikatorëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit 
Situata: Referuar indikatorit numër 12 konstatohet se në të gjitha rastet nga 

ana e DH/MFKK është marrë si njësi bazë raportimi dhe është 
vlerësuar në bazë të planit të veprimit të institucioneve përsa i përket 
vitit 2022 dhe jo planit të veprimit të institucioneve për vitin 2021, 
kjo edhe për faktin që në pyetsorin e dërguar nuk është i qartë viti për 
të cilin institucionet raportuese do të raportojnë planin e veprimit të 
MFK. Përsa më sipër vlerësimi i indikatorit numër 12 përsa i përket 
planit të veprimit të institucioneve  nga ana e DH/MFKK nuk 
përfaqson gjëndjen e tyre për vitin 2021 por atë të vitit 2022. 
- Referuar indikatorit numër 13 konstatohet se në të gjitha rastet përsa 
i përket grupimeve të institucioneve “Bashki dhe këshill qarku” 
“Minstri” dhe “Institucione varësie’ raportimi i bërë nuk identifikon 
numrin e njësive të varësisë që kanë raportuar. Rrjedhimisht 
gjithëpërfshirja është e paplotë dhe pse vlerësuar pozitivisht nga ana e 
DH/MFKK, veprime këto në kundërshtim me Indikatorin nr. 13 
“Treguesi i Performancës” të Urdhrit nr. 117 të datës 01.04.2019 “Për 
miratimin e metodologjisë për monitorimin e performancës së sistemit 
të kontrollit të brëndshëm të njësive publike” të ndryshuar, si dhe në 
mënyrën e vlerësimit të indikatorit të mësipërm.  
- Referuar indikatorit numër 14 konstatohet se në disa raste për 
përgjigje të ngjashme vlerësimi nga ana e DH/MFKK është i 
ndryshëm dhe për përgjigje të ndryshme vlerësimi është i njëjtë, duke 
komprometuar konkluzionet e arritura mbi këtë bazë vlerësimi. 

Kriteri: -Pika 2 e nenit 26 e Ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 të ndryshuar 
-Urdhri nr 117 i datës 01.04.2021 i ndryshuar 

Ndikimi/Efekti: Mos reflektimi situatës reale të institucioneve përsa i përket 
indikatorëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit 

Shkaku: Vlerësim jo i standartizuar i institucioneve 

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandimi: -Drejtoria e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar 
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Publik si strukturë përgjegjës për raportimin dhe monitorimin e 
sistemeve të kontrollit të brendshëm në sektorin publik,të marrë masa 
që në pyetsorët e dërguar njësive publikë të jetë një seksion ku të 
identifikohet viti në të cilin njësia duhet të paraqesë planin e veprimit 
të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe numri i njësive të varësisë 
të cilët kanë raportuar dhe me të cilët është konsoliduar pyetësori. 

 
 
2.2.4 Mbi procedurat e përgatitjes së Raportit vjetor të vitit 2021 të sistemit financiar të 
brendshëm publik mbi funksionimin dhe progresin e sistemit të MFK në sektorin 
publik.  
 
Auditimi i këtij drejtimi në zbatim të Programit të Auditimit u bazua në shqyrtimin e 
dokumentacionit: 
-Pyetësorin e vetëvlërësimit për MFK dërguar njësive të qeverisjes së përgjithshme dhe 
njësive të varësisë me shkresat nr.23166, datë 23.12.2021 dhe nr. 23167, datë 23.12.2021. 
-Raportin vjetor mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik në 
Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme për vitin 2021. 
-Dokumenti i Politikave për Zhvillim e mëtejshëm të Kontrollit të Brendshëm Financiar dhe 
Publik 2019-2022, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 305, datë 
18.12.2020. 
-Strategjia e Performancës së Menaxhimit të Financave Publike 2019-2022 
 
Auditimi iu referua akteve ligjore e nënligjore: 
-Ligji Nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, 
-Urdhëri nr. 52, datë 10.03.2021 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për miratimin e 
rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë” (këtu e më poshtë Rregullore), 
-Urdhri nr.117, datë 01.04.2019 “Për miratimin e metodologjisë për monitorimin e 
performancës së sistemit të kontrollit të brendshëm të njësive publike”, me ndryshime, 
-Urdhri nr.221, datë 01.12.2021“Për disa shtesa dhe ndryshime në Urdhrin nr.117, datë 
01.04.2019 “Për miratimin e metodologjisë për monitorimin e performancës së sistemit të 
kontrollit të brendshëm të njësive publike”, 
-Manuali i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit miratuar me Urdhër nr. 108, datë 17.11.2016 
-Urdhri nr.224, datë 16.12.2021”Për disa ndryshime dhe një shtesë në Urdhrin e ministrit të 
Financave nr. 108, datë 17.11.2016 “Për miratimin e manualit të menaxhimit financiar dhe 
kontrollit”, 
-Urdhri i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 305, datë 18.12.2020 “Për miratimin e 
Dokumentit të Politikave të Zhvillimit të Mëtejshëm të Kontrollit të Brendshëm të Financiar 
Publik (KBFP) në Shqipëri për periudhën 2021-2022”. 
 
Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit (këtu e më 
poshtë DH/MFKK) është strukturë në përbërje të Drejtorisë së Përgjithshme të Harmonizimit 
Kontrollit Brendshëm,Financiar Publik (DPHKBFP), në Ministrinë e Financave dhe 
Ekonomisë (MFE). 
Bazuar në Rregulloren e brendshme miratuar me Urdhërin nr. 52, datë 10.03.2021 të minstrit 
të Financave dhe Ekonomisë “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe 
funksionimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë”, neni 17, pika 4, përcaktohet si 
detyrim i DH/MFKK-së:  
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“hartimi i Raportit vjetor mbi zhvillimet e sistemit të kontrollit të brendshëm në institucionet 
publike”, detyrim i cili i referohet zbatimit të nenit 18, pika 1 të Ligjit Nr.10296 datë 
08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar në të cilin shprehet në 
mënyrë eksplicite se: 
“1.Nëpunësi autorizues i njësisë publike, sipas pikës 1 të nenit 3 të këtij ligji, në bazë të 
vetëvlerësimeve, depoziton te titullari i njësisë publike dhe nëpunësi i parë autorizues një 
deklaratë dhe raportin përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të kontrolleve të 
brendshme të njësisë publike që mbulon, për vitin e mëparshëm, jo më vonë se fundi i muajit 
shkurt të vitit aktual....”, dhe 
 “2.Nëpunësi i parë autorizues përgatit dhe depoziton te Ministri i Financave raportin vjetor 
të konsoliduar jo më vonë se fundi i muajit maj, duke u mbështetur në raportet, sipas pikës 1 
të këtij neni, për kontrollin e brendshëm të sektorit publik. Ky raport është përmbledhje e 
raporteve vjetore për menaxhimin financiar dhe kontrollin e auditimin e brendshëm në 
sektorin publik”.  
Me qëllim përmbushjen e këtij detyrimi ligjor, DH/MFKK bazuar në Urdhërin nr. 117, datë 
01.04.2019 të ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për miratimin e metodologjisë për 
monitorimin e performancës së sistemit të kontrollit të brendshëm të njësive publike” i 
ndryshuar pika 4, germa “a”, është struktura përgjegjëse për harmonizimin e kontrollit të 
brendshëm financiar dhe publik e cila “...monitoron në nivel vjetor cilësinë e sistemeve të 
MFK për njësitë publike.Ky monitorim kryhet nëpërmjet analizës së përgjigjeve të 
pyetësorëve vjetorë të vetëvlerësimit të sistemeve ...”. 
Në përputhje të këtyre akteve ligjore/nënligjore, procedurat e ndjekura nga DH/MFKK për 
përgatitjen e Raportit vjetor 2021, kanë filluar me vënien në dispozicion të njësive publike të 
qeverisjes së përgjithshme (NJQP) e pyetësorëve të vetëvlerësimit miratuar me Urdhrin 
nr.117, datë 01.04.2019, i ndryshuar.  
DH/MFKK me shkresat respektive nr. 23166, datë 23.12.2021 dhe nr. 23167, datë 23.12.2021 
ka dërguar pyetësorin e vetëvlerësimit për MFK, Njësive Qëndrore (NJQ-ve), njësive të 
varësisë dhe njësive me buxhet më të madh. (Tabela 4.1) bashkëlidhur Projektraportit. 

Rezultatet e gjeneruara nga pyetësori të cilat duhet të dorëzohen deri me datë 28.02.2022, 
shërbejnë si burim informacioni për përgatitjen e Raportit vjetor 2021 mbi cilësinë e kontrollit 
të brendshëm, ku përcaktohet vlerësimi i performancës së NJQP-ve. 
Referuar listës së subjekteve sipas Tabelës 4.1: 

Titulli i gjetjes Mos përfshirja e të gjitha njësive publike të qeverisjes së përgjithshme 
parashikuar në nenin 3, pika 1 të Ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 i 
ndryshuar, për plotësimin e pyetësorit të vetëvlerësimit të MFK-së. 

Situata  Pyetësori i vetëvlerësimit nuk i është dërguar të gjithë njësive të 
qeverisjes së përgjithshmë (NJQP), në kuptim të nenit 4, pika 4 të Ligjit 
nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i 
ndryshuar,  pasi nuk janë përfshirë dhe njësitë e fondeve speciale, si dhe 
njësi të tjera varësie të cilat për nga forma e organizimit janë njëkohësisht 
dhe shoqëri aksionare (ku shteti ka 100% të kapitalit ose pjesën zotëruese 
të kapitalit siç janë: OSHEE, OST, KESH etj.) dhe njësi shpenzuese me 
buxhet të madh. Kjo ka sjellë si pasojë që, raporti vjetor i konsoliduar për 
kontrollin e brendshëm të sektorit publik i cili në kuptim të ligjit, është 
përmbledhje e raporteve vjetore për menaxhimin financiar dhe kontrollin 
e auditimin e brendshëm në sektorin publik, nuk është gjithëpërfshirës 
për sa i përket numrit të raportimit të të gjithë njësive të qeverisjes së 
përgjithshme, si dhe nuk mund të kemi një vlerësim të saktë mbi sistemin 
e MFK-së. 
Nëse i referohemi sistemit të Thesarit, janë mbi 1400 ente publike që 
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operojnë përmes tij, ndërkohë që pyetësorët i janë dërguar vetëm 154 
njësive publike, duke mos u përmbushur detyrimi ligjor që rrjedh nga 
neni 18, pika 1 Ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 me ndryshime.  
Konstatimi i sipërm është bërë dhe nga auditimet e mëparshme të KLSH-
së për të cilin është lënë Rekomandimi 9.1, dërguar nga KLSH me 
shkresën nr.587/8, datë 06.10.2021. Nga Drejtoria e Përgjithshme e 
Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik me shkresën 
nr. 9195/10, datë 505.11.2021 është dërguar në KLSH plani i masave për 
zbatimin e rekomandimeve. Sipas këtij plani, për rekomandimin 9.1, njësi 
e ngarkuar me zbatimin e tij është  DH/MFKK. Në lidhje me këtë është 
marrë masa bazuar edhe në parashikimet e Dokumentit të Politikave për 
zhvillimin e mëtejshëm të KBFP 2021-2022, në lidhje me për rishikimin 
e Ligjit Nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 
kontrollin” i ndryshuar. Në draft-ligjin e propozuar është parashikuar dhe 
marrë në konsideratë, rishikimi i dispozitave për vlerësimin e sistemit të 
kontrollit të brendshëm edhe në shoqëritë aksionare me kapital shtetëror. 
Ky ligj është parashikuar të miratohet brenda vitit 2022. Statusi i 
rekomandimit, në proces zbatimi.  

Kriteri Ligji Nr.10296 datë 08.07.2010“Për menaxhimin financiar dhe 
kontrollin” i ndryshuar, neni 3, pika 1, neni 4, pika 4. 

Ndikimi/Efekti Raporti vjetor 2021për KBFP nuk është gjithëpërfshirës për sa i përket 
numrit të raportimit të të gjithë njësive të qeverisjes së përgjithshme, si 
dhe nuk mund të japë një vlerësim të saktë mbi sistemin e MFK-së. 

Shkaku Mos përfshirja e të gjitha njësive të qeverisjes së përgjithshme të 
përcaktuar në nenin 3, pika1 dhe nenin 4, pika 4 të Ligjit nr.10296 datë 
08.07.2010ni ndryshuar, për depozitimin e pyetësorëve të vetëvlerësimit. 

Rëndësia I mesëm 
Rekomandimi Të merren masa nga Drejtoria e Harmonizinit të Menaxhimit Financiar, 

Kontrollit dhe Kontabilitetit, për përfundimin e procesit të rishikimit të 
Ligjit Nr.10296 datë 08.07.2010 i ndryshuar, neni 18, pika 1, me qëllim 
përfshirjen e të gjitha njësive publike përcaktuar në nenin 3 të ligjit, duke 
rishikuar dispozitat për vlerësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm 
edhe në shoqëritë aksionare etj.  

 
Në zbatim të detyrimit ligjor parashikuar në nenin 18, pika 1, të Ligjit Nr.10296 datë 
08.07.2010 i ndryshuar afati maksimal i parashikuar për dorëzimin e deklaratës dhe raportit 
përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të kontrolleve të brendshme, është jo më vonë 
se fundi i muajit Shkurt të vitit aktual.  
NJQP-të depozitojnë pyetësorin në afatin e fundit ligjor, pra me datë 28 Shkurt të vitit aktual, 
por kjo nuk pengon ato ta dorëzojnë para përfundimit të afatit në mënyrë që DH/MFKK të 
fillojë nga puna për vlerësimin e përgjigjeve të pyetësorëve vjetorë të vetëvlerësimit të 
sistemeve. 
Trendi i dorëzimit të pyetësorëve të vetëvlerësimit nga NJQP-të gjatë përiudhës së auditimit 
paraqitet si më poshtë:  
➡Deri me datë 14 Shkurt 2022 (sipas informacionit nga subjekti) kanë depozituar pyetësorët 
vetëm 6 (gjashtë) njësi: Inspektoriati Qendror, Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik 
dhe Koordinimit të Ndihmës, Bashkia Mirditë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Agjencia e 
Trajtimit të Pronave dhe Bashkia Pogradec. Nga 154 NJQP, kanë dorëzuar pyetësorin vetëm 
6 njësi, që është tregues i ulët pavarësisht mos tejkalimit të detyrimit ligjor. 
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➡Deri me datë 28 Shkurt 2022, (sipas informacionit nga subjekti) kanë depozituar pyetësorët: 
24 bashki, 10 këshilla qarqesh, 3 ministri, 42 institucione të pavarura dhe 9 njësi me buxhet të 
madh, në total 88 njësi.Të dhënat në Tabelën 4.2: 
Tabela 4.2 

Depozitimi i Pyetësorëve të vetëvlerësimit 
 Njësi të sektorit publik/institucioni Pyetësori dërguar Njësive Depozituar  datë 28.02.2022 

1 Njësi qëndrore (ministri, njësi varësie dhe të 
pavarura) 

                                        66 (3 ministri,42 të pavarur)       45                                      

2 Bashki, Këshilla Qarku (61+12)                            73       (24+10)                                    34 
3 Njësi me buxhet të madh                                       13 9 
 Totali 152 88 

 Burimi: DH/MFK, përpunuar të dhënat nga KLSH 
 
Nga DH/MFKK me shkresat nr.3649, datë 24.02.2022 dhe nr.3648, datë 24.02.2022 u është 
rikujtuar njësive publike (organeve qëndrore dhe të varësisë) detyrimi ligjor që buron nga 
neni 18, pika 1 e ligjit mbi depozitimin e pyetësorëve. 
 
Titulli i gjetjes Mos përmbushje e detyrimit ligjor nga 13 njësi të qeverisjes së 

përgjithshme, për plotësimin e pyetësorit të vetëvlerësimit si dhe mos 
marrja e masave administrative ndaj tyre.  

Situata  -Për ato njësi të cilat nuk kanë përmbushur detyrimin ligjor me datë 28 
Shkurt, nuk rezulton të jetë vënë në dijeni në formë shkresore nga 
DH/MFKK, Sekretari i Përgjithshëm i ministrisë, për zbatimin e 
sanksioneve të parashikuara nga neni 29, pika 1 i Ligjit nr.10296, datë 
08.07.2010 i ndryshuar deri me datë 17.03.2022.  
-Pas kalimit të afatit ligjor (28 Shkurt) me memon datë 14.06.2022 nga 
DH/MFKK është njoftuar Sekretari i Përgjithshëm për tejkalimin e afatit 
ligjor nga 13 subjekte: Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme, 
Agjencia për dialog dhe bashkëqeverisje, Sekretariati Teknik i KEK, 
Bashkia Bulqizë, Dibër, Himarë, Kavajë, Konispol, Lobohovë, Malësi e 
Madhe, Rrogozhinë, Delvinë dhe Këshilli i Qarkut Lezhë, për të cilat është 
kërkuar përmbushja e detyrimit ligjor të nenit 29, pika 1, Ligji Nr.10296 
datë 08.07.2010 i ndryshuar i cili parashikon:  
“Çdo shkelje e detyrimeve të përcaktuara në këtë ligj, me përjashtim të 
shkeljeve që përbëjnë vepër penale, përbën kundërvajtje administrative si 
më poshtë: 
1.Shkelja apo mospërmbushja e detyrimeve të parashikuara nga dispozitat 
e pikës 1 të nenit 18 të këtij ligji nga nëpunësi autorizues i njësisë publike, 
përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë nga 20 000 deri 
në 40 000 lekë”.  
Nuk rezulton që deri në përfundim të auditimit të jetë marrë masë për 
gjobitjen e këtyre subjekteve sipas ligjit. 

Kriteri Ligji Nr.10296 datë 08.07.2010 i ndryshuar neni 29, pika 1. 
Ndikimi/Efekti Mospërmbushje e detyrimit ligjor për depozitimin e pyetësorëve të 

vetëvlerësimit nga 13 subjekte si dhe mos aplikimi i masës (gjobë) ndaj 
këtyre njësive parashikuar nga neni 29, pika 1 e Ligjit nr.10296 datë 
08.07.2010 i ndryshuar nga Sekretari i Përgjithshëm në cilësinë e 
Nëpunësit të Parë Zbatues. 

Shkaku Mos respektimi i Ligji Nr.10296 datë 08.07.2010 i ndryshuar neni 29, pika 
1. 

Rëndësia I mesëm 
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Rekomandimi Të merren masa nga Sekretari i Përgjithshëm, në cilësinë e Nëpunësit të 
Parë Autorizues, për shqyrtimin dhe vlerësimin e subjekteve të cilat nuk 
kanë depozituar deklaratën dhe raportin përkatës për cilësinë dhe gjendjen 
e sistemit të kontrollit të brendshëm të njësisë së tyre, me qëllim vendosjen 
e sanksioneve/gjobitjen parashikuar nga neni 29, pika 1, i Ligjit Nr.10296 
datë 08.07.2010 i ndryshuar. 

 
Struktura e Raportit vjetor 2021. 
Në zbatim të Urdhrit nr.117, datë 01.04.2019 “Për miratimin e metodologjisë për monitorimin 
e performancës së sistemit të kontrollit të brendshëm të njësive publike” i ndryshuar, të 
Ministrit të MFE, pika 4: 
”Ngarkohet struktura përgjegjëse për harmonizimin e kontrollit të brendshëm financiar 
publik, për përpunimin e informacionit të konsoliduar dhe paraqitur sipas kërkesave të 
metodologjisë bashkëlidhur si dhe hartimin e raportit përfundimtar brenda muajit Maj të çdo 
viti”. 
Në funksion të kësaj, DH/MFKK ka bërë përpunimin e të dhënave dhe përgatitur në fund të 
këtij procesi, Raportin vjetor 2021 për KBFP, i cili është paraqitur për miratim para Ministrit 
të Financave dhe Ekonomisë me memon nr.11089, datë 06.06.2022. 
Gjithashtu në zbatim të Ligjit Nr. 9936, datë 26.06.2008  i ndryshuar neni 62 ku përcaktohet 
se: 
“Ministri i Financave paraqet brenda muajit maj për miratim në Këshillin e 
Ministrave raportin vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit, të shoqëruar nga një 
informacion për arritjen e objektivave, situatën e menaxhimit dhe të kontrollit të 
brendshëm financiar dhe auditimit të brendshëm. Një kopje e këtij raporti i dërgohet 
Kontrollit të Lartë të Shtetit, i cili auditon llogaritë vjetore të buxhetit”, MFE ka paraqitur për 
miratim raportin vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit për vitin 2021 me shkresat 
nr.9785 prot., datë 31.05.2022 para Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave dhe 
me shkresën nr.9785/2 prot., datë 31.05.2022 para Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit. 
 
Nga pikëpamja strukturore raporti vjetor përbëhet nga këto rubrika: përmbledhja ekzekutive, 
5(pesë) kapituj, 1(një) aneks dhe 2 (dy) shtojca.  
Titulli i gjetjes Mungesa e një formati/dokumenti tip/strukturë raporti vjetor të KBFP të 

miratuar me akt ligjor/nënligjor si dhe mos parashikimi në Raport i rubrikës  
“opinioni” mbi vlerësimin e MFK.   

Situata  Hartimi i Raportit vjetor nuk bëhet sipas një format tip/strukturë të miratuar, 
me akt nënligjor i cili të përmbajë elementë të përcaktuar funksionalë dhe 
ligjorë. 
Nga pikëpamja formale, Raporti përmban elementët e përcaktuar në 
legjislacionin për MFK dhe aktet në zbatim të tij, por mungesa e një formati 
tip të miratuar për strukturën e raportit të KBFP, nuk unifikon paraqitjen e 
dhënave të trajtuara në raport dhe për pasojë krijon konfuzion. Duhet 
theksuar fakti se në zbatim të Strategjisë për Menaxhimin e Financave 
Publike 2019-2022, në bashkëpunim me ekspertët e Projektit të Asistencës 
Teknike është realizuar rishikimi dhe përmirësimi i strukturës së raportit 
vjetor për funksionimin e kontrollit të brendshëm financiar public, por nuk 
është miratuar akoma dokumenti standard për paraqitjen e raportit.  
Një konstatim i tillë është bërë dhe nga auditimet e mëparshme të KLSH 
dhe është pranuar nga DH/MFKK, duke u lënë dhe rekomandimi përkatës, 
por nga verifikimi i zbatimit të tij, vlerësohet në proces, pasi ndryshimet do 
reflektohen në rishikimet për draft/projektin e ligjit për menaxhimin 
financiar dhe kontrollin. 
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-Gjithashtu, Raporti nga pikëpamja strukturore/formale nuk përmban një 
rubrikë të veçantë ku të shprehet “opinioni”, vlerësimi objektiv e 
profesional i DH/MFKK, mbi perfomancën e njësive publike bazuar në 18 
indikatorët, me qëllim që të japë siguri të arsyeshme në të gjitha aspektet 
materiale, me kriteret e përcaktuara, dhe pse në rubrikën “përmbledhje 
ekzekutive” bëhet një sintezë e rubrikave/kapitujve përbërës të Raportit, por 
nuk është miratuar dokumenti standard për strukturën e raportit me rubrikë 
të veçantë mbi “opinionin” nëse janë arritur apo jo objektivat e përcaktuara.   

Kriteri Urdhri nr.117, datë 01.04.2019 “Për miratimin e metodologjisë për 
monitorimin e performancës së sistemit të kontrollit të brendshëm të njësive 
publike” i ndryshuar,pika 4. 

Ndikimi/Efekti Mungesa e formatit tip/strukturë raporti vjetor të KBFP të miratuar me akt 
ligjor/nënligjor si dhe mos parashikimi i një rubrike në Raport  i rubrikës 
“opinion” mbi vlerësimin e MFK.  

Shkaku Mungesa e legjislacionit/akteve nënlgjore për miratimin e formatit tip të 
raportit vjetor për KBFP. 

Rëndësia I mesëm 
Rekomandimi - Drejtoria e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik të 

marrë masa për miratimin e formatit tip/strukturës së raportit vjetor të 
kontrollit të brendshëm financiar publik ku të përfshijë dhe rubrikën 
“opinion” e cila të jetë shprehje e qartë e vlerësimit përfundimtar mbi 
efektivitetin e sistemeve të kontrollit të brendshëm. 

 
Nga pikëpamja e saktësisë së të dhënave të raportuara në kapitujt e Raportit vjetor 2021 për 
KBFP krahasuar me të dhënat në rubrikën “Përmbledhje ekzekutive”: 
 
Titulli i gjetjes Pamje jo e plotë e të dhënave të trajtuara/mospërputhje në 

rubrikat/kapitujt e Raportit përsa i përket numrit të njësive që kanë 
raportuar plotësimin e pyetësorit të vetëdeklarimit.   

Situata  Në rubrikën “Përmbledhje ekzekutive” të Raportit vjetor 2021 për KBFP, 
raportohet për 154 njësi publike të cilave i është dërguar pyetësori i 
vetëvlerësimit, ku shprehet se “138 njësi kanë raportuar pranë MFE dhe 3 
njësi nuk kanë raportuar”, me arsyetimin se “janë krijuar rishtazi dhe nuk 
kanë aktivitet gjatë vitit 2021”. Bazuar në këtë raportim, rezulton se në 
total numri i subjekteve që kanë raportuar (138) dhe ato që nuk kanë 
raportuar (3) është 141, ndërkohë që për 13 njësi të tjera Raporti nuk 
shprehet fare në këtë rubrikë dhe pse ajo është sintezë e të gjithë të 
dhënave të raportit. 
Ndërkohë në Kapitullin II “Menaxhimi financiar dhe kontrolli” të Raportit 
theksohet se”13 njësi të qeverisjes së përgjithshme nuk kanë përmbushur 
kërkesat ligjore për depozitimin e deklaratës dhe/apo raportit përkatës”. 
Krahasuar këto rubrika rezulton se ka mangësi të dhënash nga një 
rubrikë/kapitull në tjetrin, e cila sjellë si pasojë që Raporti të jetë konfuz. 
Në zbatim të Urdhrit nr.117, datë 01.04.2019 “Për miratimin e 
metodologjisë për monitorimin e performancës së sistemit të kontrollit të 
brendshëm të njësive publike” i ndryshuar, të Ministrit të MFE, pika 4: 
”Ngarkohet struktura përgjegjëse për harmonizimin e kontrollit të 
brendshëm financiar publik, për përpunimin e informacionit të 
konsoliduar dhe paraqitur sipas kërkesave të metodologjisë bashkëlidhur 
si dhe hartimin e raportit përfundimtar brenda muajit Maj të çdo viti”. 
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Për sa sipër, veprimi është kompetencë e DH/MFKK. 
Kriteri Urdhri nr.117, datë 01.04.2019 “Për miratimin e metodologjisë për 

monitorimin e performancës së sistemit të kontrollit të brendshëm të 
njësive publike” i ndryshuar,pika 4. 

Ndikimi/Efekti -Pamje jo e plotë e të dhënave të trajtuara  në rubrikat/kapitujt e Raportit 
përsa i përket numrit të njësive që kanë raportuar për plotësimin e 
pyetësorit të vetëdeklarimit. 

Shkaku Përpunimi i të dhënave jo i plotë/korrekt. 
Rëndësia I mesëm 
Rekomandimi Nga DH/MFKK, si struktura përgjegjëse për përpunimin e informacionit të 

konsoliduar dhe hartimin e raportit përfundimtar të merren masa për të 
analizuar parregullësitë e konstatuara nga KLSH në fazën e përgatitjes së 
Raportit të konsoliduar 2021, në mënyrë që në të ardhmen Raporti të 
përmbajë informacion të saktë dhe të qartë në të gjithë pjesët/elementët e 
tij.  

 
Raporti vjetor 2021 për KBFP, prezanton të dhënat e mbledhura nga informacioni i 
subjekteve që kanë detyrimin ligjor të raportimit mbi MFK i cili ka si qëllim të informojë 
palët e interesuara për progresin dhe rezultatet e arritura nga përfituesit e fondeve publike. 
Në Raport janë evidentuar pikat e forta dhe ato të dobëta të funksionimit të sistemit të 
menaxhimit financiar. 
Në lidhje me përmirësimin e situatës, janë dhënë rekomandime të cilat janë sintezë e 
rekomandimeve të targetuara nga subjektet/NJQP. 
Krahasuar me vitin paraardhës 2020, Raporti nuk paraqet vlerësime të ndryshme cilësore  
bazuar në18 tetëmbëdhjetë) treguesit e performancës, gjithëpërfshirës mbi planifikimin dhe 
ekzekutimin e buxhetit si dhe zbatimin e kërkesave ligjore të kontrollit të brendshëm, por të 
njëjtin vlerësim, qoftë dhe nga pikëpamja formale e trajtimit të çështjeve të dala nga  
vlerësimi. 
Nga analiza e 17 parimeve të kontrollit të brendshëm trajtuar në këtë Raport vlerësohet se, 
sistemi i kontrollit të brendshëm për vitin 2021 paraqitet “pjesërisht efektiv”, ku ndikimin 
kryesor në këtë rezultat e zënë mangësitë lidhur me vlerësimin dhe raportimin në kohën e 
duhur të problematikave të sistemit të kontrollit të brendshëm.  
Nga totali i 17 parimeve të vlerësuara, 13 rezultojnë pjesërisht efektive dhe 4 efektive, ku 
sistemi në tërësi ruan të njëjtin nivel kategorizimi me vitin e mëparshëm. 
Në përfundim, Raporti prezanton 7 rekomandime mbi përmirësimin e gjëndjes, ku  ndër 
rekomandimet kryesore mbeten ato mbi ndërgjegjësimin e drejtuesve dhe menaxherëve për 
ngritjen dhe zhvillimin e sistemit të kontrollit të brendshëm përmes udhëzimeve dhe 
metodologjive të përmirësuara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe përfshirjes së 
burimeve të përshtatshme njerëzore, si dhe realizimi i trajnimeve të vijueshme mbi zbatimin e 
kërkesave ligjore të menaxhimit financiar dhe kontrollit, si dhe forcimi i mëtejshëm i 
objektivitetit dhe cilësisë gjatë procesit të vetëvlerësimit.  
 
Konkluzion: Nga auditimi mbi procedurat e përgatitjes së Raportit vjetor 2021 të KBFP  u 
konstatua: 
☞raporti vjetor 2021 nuk është gjithpërfshirës në lidhje me plotësimin e pyetësorëve të 
vetëvlerësimit, pasi nuk bëhet nga të gjithë subjektet e parashikuara nga neni 3, pika1 dhe 
neni 4, pika 4 e Ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 i ndryshuar; 
☞13 subjekte nuk kanë depozituar pyetësorët e vetëvlerësimit si dhe ndaj tyre nuk është 
aplikuar masa (gjobë) parashikuar nga neni 29, pika 1 e Ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 i 
ndryshuar nga Sekretari i Përgjithshëm në cilësinë e Nëpunësit të Parë Zbatues; 
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☞mungesa e një formati/dokumenti standard tip/strukturë raporti vjetor të miratuar me akt 
ligjor/nënligjor si dhe mos parashikimi në raport i rubrikës “opinion”, ku të shprehet   
vlerësimi objektiv e profesional nga DH/MFKK, mbi vlerësimin e perfomancës së njësive 
publike bazuar në 18 indikatorët, me qëllim që të japë siguri të arsyeshme në të gjitha 
aspektet materiale, me kriteret e përcaktuara; 
 ☞pamje jo e plotë e të dhënave të trajtuara/mospërputhje në rubrikat/kapitujt e Raportit 
përsa i përket numrit të njësive që kanë raportuar plotësimin e pyetësorit të vetëdeklarimit, 
duke sjellë konfuzion në të dhënat e raportuara.   
 
2.2.5 Monitorimi mbi funksionim e sistemeve të kontrollit të brendshëm për 
implementimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit në institucionet pilot për vitin 
2021. 
 
Auditimi i këtij drejtimi bazuar në Programin e Auditimit u bazua në shqyrtimin e 
dokumentacionit: 
-Dokumenti i Politikave për Zhvillim e mëtejshëm të Kontrollit të Brendshëm Financiar dhe 
Publik 2019-2022, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.305, datë 
18.12.2020. 
-Shkresa nr.2642, datë 09.02.2021 mbi plani i aktiviteteve në njësitë sektorit publik të 
përzgjedhura pilot për vitin 2021, miratuar nga ish Sekretari i Përgjithshëm i MFE z. O. M. 
me shkresën nr.2642, datë 09.02.2021. 
-Plani i realizimit të Aktiviteteve për ofrimin e asistencës teknike në njësitë e përzgjedhura 
pilot për vitin 2021.  
-Praktika e ofrimit e asistencës teknike për ndërtimin dhezbatimin e instrumentave të MFK në 
5 njësi publike të përzgjedhur (pilot).  
 
Auditimi iu referua akteve ligjore e nënligjore: 
-Ligji nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar. 
-Urdhëri nr. 52, datë 10.03.2021 i ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për miratimin e 
rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë” (këtu e më poshtë Rregullore). 
-Urdhri i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.305, datë 18.12.2020 “Për miratimin e 
dokumentit të politikave për zhvillimin e mëtejshëm të kontrollit të brendshëm financiar 
publik 2021-2022”. 
 
Në zbatim të Planit Strategjik për vitin 2021 është miratuar Urdhëri i Ministrit të Financave 
dhe Ekonomisë nr.305, datë 18.12.2020 “Për miratimin e dokumentit të politikave për 
zhvillimin e mëtejshëm të kontrollit të brendshëm financiar publik 2021-2022”. Qëllimi i 
dokumentit është të sigurojë zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të vendosur të kontrollit të 
brendshëm, si një mjet që do të përdoret nga niveli drejtues për një menaxhim me 
përgjegjshmëri, sukses dhe transparent të fondeve kombëtare dhe të Bashkimit Evropian.  
Me anë të Dokumentit të Politikave, Qeveria e Republikës së Shqipërisë, parashikon të 
zbatojë KBFP në të gjithë sektorin publik dhe të mbulojë 3 parimet thelbësore të KBFP: 
1) Përgjegjshmrinë e decentralizuar menaxheriale, të mbështetur nga sistemi i menaxhimit 
financiar dhe kontrollit (MFK); 
2) Auditimi i brendshëm funksionalisht i pavarur (AB) ; 
3) Harmonizimi i centralizuar i metodologjive dhe standardeve në lidhje me MFK dhe AB. 
 
Dokumenti i Politikave për Zhvillimin e mëtejshëm të KBFP 2021-2022 bazohet në Kolonën 
1 të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 “Rritja përmes Stabilitetit 
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Makro-Ekonomik Fiskal”(NSDI), Strategjinë e menaxhimit të Financave Publike(MFP)2019-
2022,objektivat specifik 2,4,5,6,Strategjia e Reformës së Administratës Publike (RAP) 2015-
2020, objektivi 10 dhe kuadri ligjor në këtë fushë. 
Zbatimi i Dokumentit të politikave, monitorohet nga Komiteti Drejtues dhe Komiteti Teknik i 
Strategjisë së MFP 2019-2022, për të cilën DH/MFKK raporton statusin e realizimit të 
objektivave të përcaktuara.  
 
Për zbatimin e Dokumentit të Politikave është miratuar Plani i aktiviteteve nga ish Sekretari i 
Përgjithshëm i MFE z. O. M. në njësitë e sektorit publik të përzgjedhura (pilot) për vitin 
2021, me shkresën nr.2642, datë 09.02.2021.  
Ofrimi i asistencës teknike është parashikuar për 5 njësi publike: Ministria e Drejtësisë, 
Avokati Popullit, Shkolla Shqiptare Administratës Publike, Bashkia Krujë dhe Bashkia 
Himarë. 
Përzgjedhja për vlerësim e këtyre njësive është bazuar në Urdhërin nr.311, datë 23.12.2020 
“Për miratimin e metodologjisë për vlerësimin e cilësisë së sistemit të kontrollit të brendshëm 
në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”.Në lidhje me këtë në memo nr.2642 prot, datë 
05.02.2021 hartuar nga DH/MFKK dhe drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm, jepet informacion 
mbi mënyrën e përzgjedhjes bazuar në 2 kriteret: 
☞ Vlerësimi i nivelit të riskut që paraqesin njësitë në ushtrimin e veprimtarise së tyre si dhe 
në zbatimin rigoroz të sistemeve të kontrollit të brendshëm.  
Sipas këtij kriteri, vlerësimi i nivelit të riskut bazohet në totalin e buxhetit akorduar njësive 
publike (ministri linje, institucionet e pavarura dhe bashki) për vitin që analizohet, si dhe 
ndikimin që ka patur treguesi i reduktimit të detyrimeve të prapambetura, impaktit që një stok 
i rritur apo i zvogëluar i detyrimeve të prapambetura ka në buxhetin akorduar njësisë së 
qeverisjes së përgjithshme. Nisur nga kjo, konsiderohen me risk më të lartë ato njësi që kanë 
buxhet të madh e stok të rritur të detyrimeve të prapambetura dhe anasjelltas. 
☞ “Mundësia e ndodhjes”, referuar vlerësimit të performancës së sistemit të kontrollit të 
brendshëm për secilën njësi.Sipas këtij kriteri vleresohen 18 treguesit specifik, ku supozohet 
se njësitë e qeverisjes së përgjithshme të vlerësuara më mirë paraqesin më pak mundësi për 
ndodhjen e situatave të pafavorshme që mund të pengojnë realizimin e objektivave të njesisë 
së qeverisjes së përgjithshme. 
Përsa sipër, duke përcaktuar të dy kriteret e nevojshme për vlerësimin e riskut, bëhet i 
mundur ndërtimi i matrices së riskut për tre grupet e njësive të qeverisjes së përgjithshme 
(ministri linje, institucionet e pavarura dhe bashki) për të përcaktuar për vlerësim, njësitë e 
qeverisjes së përgjithshme me risk më të lartë të cilat janë përfshirë në planin vjetor të punës. 
Në zbatim të Dokumentit të Politikave, DH/MFKK ka përfshirë në planin vjetor të punës, 
aktivitete të parashikuara në këtë dokument, duke siguruar në këtë mënyrë ndjekje të 
vazhdueshme të statusit të realizimit të tyre. Për këtë është hartuar një plan i detajuar 
aktivitetesh për realizmin e oferimit të asistencës teknike në njësitë e përzgjedhura si më 
poshtë: 
 
Plani i Aktiviteteve për realizimin e ofrimit të asistencës teknike në njësitë e përzgjedhura pilot për vitin 

2021  

AKTIVITETI PËRGJEGJËSIT  

1. Vlerësimi paraprak në institucionin pritës për statusin e implementimit të 
kërkesave të MFK-së: 

• Takime me Nëpunësin Autorizues dhe Nëpunësin Zbatues; 
• Verifikimi i dokumentacionit në institucionin pritës në bazë 

të përgjigjeve në pyetësorin e vetëvlerësimit. 

Përfaqësuesit e Drejtorisë së Harmonizimit të 
MFKK/Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
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2. Trajnim i përgjithshëm për kërkesat dhe mënyrën e implementimit të 
kërkesave të MFK-së; 

• Pjesëmarrje e domosdoshme e Nëpunësit Autorizues, 
Nëpunësit Zbatues, drejtorët e drejtorive; 

• Stafi i Institucionit pritës. 

Përfaqësues të Institucionit pritës  
 
Përfaqësuesit e Drejtorisë së Harmonizimit të 
MFKK/Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

3.  Përgatitja e planeve vjetore të punës: 
• Përcaktimi paraprak i objektivave për secilën drejtori; 
• Ndërtimi i planeve të punës në bazë të objektivave; 
• Miratimi i planeve të punës 

Përfaqësues të Institucionit pritës  
 
Përfaqësuesit e Drejtorisë së Harmonizimit të 
MFKK/Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

4. Përgatitja e manualeve të proceseve të punës: 
• Takim informues mbi konceptin dhe formatin që duhet 

të përdoret dhe mënyrën e plotësimit; 
• Puna në çdo drejtori me përfaqësuesit përkatës në bazë 

të një axhende të organizuar nga përfaqësues të 
institucionit pritës; 

• Miratimi i manualeve të proceseve të punës. 
 

Përfaqësues të Institucionit pritës   
 
Përfaqësuesit e Drejtorisë së Harmonizimit të 
MFKK/Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
Koordinatori i MFK-së për Institucionit pritës 

5. Përgatitja e regjistrit të riskut për institucionin pritës: 
• Takim informues mbi konceptet bazë dhe formatin për 

tu përdorur, mënyra e plotësimit të tij; 
• Identifikimi i risqeve për secilën drejtori mbi arritjen e 

objektivave dhe përcaktimi i aktiviteteve të 
kontrollit/apo rishikim i atyre ekzistuese nëse ka në 
institucion; 

• Miratimi i regjistrit të riskut. 
6. Përgatitja e plan veprimit për minimizimin e risqeve: 

• Takim informues; 
• Identifikimi i problematikave; 
• Miratimi i planit 

Koordinatori i riskut/I deleguari i koordinatorit të 
riskut të Institucionit pritës 
 
Përfaqësues të Institucionit pritës   
 
Përfaqësuesit e Drejtorisë së Harmonizimit të 
MFKK/Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
 

 
7. Përgatitja e gjurmëve të auditimit për disa procedura kryesore; 

• Takim informues mbi gjurmët e auditimit dhe mënyra e 
ndërtimit; 

• Identifikimi i procedurave kryesore  për të cilat do të 
ndërtohen gjurmë auditimi; 

• Ndërtimi i gjurmëve; 
• Miratimi i gjurmëve. 

 

Përfaqësues të Institucionit pritës   
 
Përfaqësuesit e Drejtorisë së Harmonizimit të 
MFKK/Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
 
Koordinatori i MFK-së për Institucionit pritës 

8. Përgatitja e planit të veprimit për ngritjen e sistemit të MFK-së: 
• Takim informues; 
• Identifikimi i problematikave; 
• Miratimi i Planit. 

Përfaqësues të Institucionit pritës   
 
Përfaqësuesit e Drejtorisë së Harmonizimit të 
MFKK/Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

 
Koordinatori i MFK-së për Institucionit pritës 

9. Zbatimi i Udhëzimit të delegimit të të drejtave dhe detyrave në njesië e 
qeverisjes së përgjithshme 

Përfaqësues të Institucionit pritës   
 
Përfaqësuesit e Drejtorisë së Harmonizimit të 
MFKK/Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

 
Koordinatori i MFK-së për Institucionit pritës 

 
Nga auditimi mbi procesin e zbatimit të Planit të aktiviteteve në njësitë e sektorit publik të 
përzgjedhura pilot për vitin 2021 u konstatua:  
☞Asistenca teknike është ofruar sipas planit të detajuar të aktiviteteve, janë hartuar planet 
operacionale të punës, për zbatimin e udhëzimit të miratuar të delegimit dhe përdorimin e 
linjave të raportimit, ndërtimin dhe finalizimin e manualeve dhe hartës së proceseve të punës, 
gjurmën e auditimit për proceset kryesore të punës, regjistrin e riskut dhe planin e veprimit 
për ngritjen e sistemit të MFK-së.  
☞Procesi i ofrimit të asistencës teknike në 5 njësi të qeverisjes së përgjithshme për vitin 
2021 (Ministria e Drejtësisë, Avokati i Popullit, Shkolla Shqiptare e Administratës Publike, 
Bashkia Krujë dhe Bashkia Himarë) është realizuar në të gjithë elementët e planifikuar 
përveç aktivitetit “Përgatitja e gjurmëve të auditimit për disa procedura kryesore” dhe 
“Përgatitja e manualeve të proceseve të punës” në njësinë Shkolla Shqiptare e Administratës 
Publike. Në këtë njësi aktivitetet janë realizuar on line për shkak të pandemisë dhe mungesës 
së infrastrukturës në këtë institucion nga fatkeqësi natyrore (godina rrezik shëmbje nga 
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tërmeti). Për këtë nga grupi i auditimit u auditua dokumentacioni i vënë në dispozicion 
(dosjet me dokumentet e konfirmimit të prezencës), shkresat e dërguara këtyre 
subjekteve/njësive në vijim për vitin 2022, për ndjekjen e nivelit të zbatimit të instrumenteve 
të MFK në lidhje me raportimin mbi statusin e realizmit të aktiviteteve, si dhe përgjigjet e 
ardhura nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike dhe Bashkia Krujë. 
Konkluzion: Nga auditimi mbi monitorimin mbi funksionim e sistemeve të kontrollit të 
brendshëm për implementimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit në institucionet e 
përzgjeshur për vlerësim (pilot) për vitin 2021, nuk u konstatua asgjë t’u shënuar që të përbëjë 
mospërputhje me kriteret e vendosura. 

 
2.2.6 Mbi aktivitetin në drejtim të zhvillimit të kontabilitetit publik dhe ndjekjen e 
procesit të zbatimit të strategjisë së qeverisë për implementimin e standardeve të 
kontabilitetit publik. 

Auditimi i këtij drejtimi bazuar në Programin e Auditimit u bazua në shqyrtimin e 
dokumentacionit: 
-Strategjia dhe Plani i Veprimit të Vendit (CSAP) 
-Analiza e mangësive (Gap analysis) 
-Udhëzimi nr. 5, datë 21.02.2022 “Mbi ndryshimin e udhëzimit nr. 8, datë 09.03.2018 “Për 
procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 
qeverisjes së përgjithshme”. 
-Udhëzimi i përvitshëm nr.25, datë 09.12.2021 “Për procedurat e mbylljes së llogarive 
vjetore të buxhetit për vitin 2021”.  
-Urdhëri Nr.210, datë 07.06.2019 “Për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Bordit të 
Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik” me ndryshime të Ministrit të MFE. 
-Plani vjetor i Bordit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik. 
-Procesverbalet e mbledhjeve të Bordit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, për vitin 
2021. 
 
Auditimi iu referua akteve ligjore e nënligjore në vijim: 
-Ligji nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar; 
Ligji Nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; 
-Urdhëri nr.52, datë 10.03.2021 i ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për miratimin e 
rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë” (këtu e më poshtë Rregullore); 
-Udhëzimi nr.8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 
pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” i ndryshuar; 
-Udhëzimi nr. 25, datë 09.12.2021 “Për procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të buxhetit 
për vitin 2021”.  
 
Referuar Rregullores së brendshme miratuar me Urdhërin nr. 52, datë 10.03.2021 të Ministrit 
të Financave dhe Ekonomisë, neni 17, pika B, Sektori i kontabilitetit për sektorin publik dhe 
privat është pjesë përbërëse e DH/MFKK. 
Qëllimi i punës së sektorit ka në fokus përgjegjësinë para Drejtorit të DH/MFKK, për 
mbikëqyrjen e zbatimit të metodologjisë, standardeve dhe ofrimin e trainimeve dhe asistencës 
në fushën e kontabilitetit të sektorit publik si dhe udhëzon e jep këshilla në përgatitjen e akteve 
ligjore dhe nënligjore në fushën e kontabilitetit të sektorit privat me qëllim përmbushjen e 
misionit të Drejtorisë së Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit. 

Titulli i gjetjes Struktura e sektorit e pa plotësuar për 1(një)  vend  në pozicionin 
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“specialist”. 
Situata  Me Urdhërin nr. 89, datë 13.06.2018 “Për miratimin e strukturës dhe të 

organikës së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë” të Kryeministrit 
është miratuar struktura e institucionit nga ku Sektori i kontabilitetit, 
përbëhet nga 3 punonjës.  Për periudhën objekt auditimi (01.01.2021 deri 
në 31.12.2021) u konstatua se 1(një) vend në pozicionin “specialist”, nuk 
është plotësuar. Nga ana e MFE nuk rezulton të jetë bërë kërkesë pranë 
DAP. Mos plotësimi i strukturës organike të sektorit sjell performancë 
dhe efektivitet të ulët të veprimtarisë së tij. 
Mosveprimi nga MFE për plotësimin e vendit të lirë është kompetencë e 
ministrit të MFE në bashkëpunim me DAP. 

Kriteri Urdhri nr. 89, datë 13.06.2018 “Për miratimin e strukturës dhe të 
organikës së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë”, të Kryeministrit. 

Ndikimi/Efekti Performancë dhe eficencë e ulët e sektorit. 
Shkaku Mos zbatimi i Urdhërit nr. 89, datë 13.06.2018 të Kryeministrit 
Rëndësia I ulët 
Rekomandimi Të merren masa nga MFE/titullari i institucionit që në bashkëpunim me 

Departamentin e Administratës Publike të fillojnë procedurat për 
plotësimin e vendit të lirë 1 (një) në pozicionin “specialist” në Sektorin e 
Kontabilitetit. 

                                                                                                                                     
Bazuar në Rregulloren e brendshme neni 17, pika B, Sektori i kontabilitetit kryen 
funksionet/detyrat si më poshtë: 
-hartimi dhe përditësimi i metodologjisë së kontabilietit publik i harmonizuar me standardet 
ndërkombëtare dhe praktikat më të mira të BE; 
 -mbikëqyrjen dhe monitorimin mbi zbatimin e legjislacionit për kontabilitetin në njësitë e 
sektorit publik,  
-asistimi i stafit financiar të njësive publike, si dhe ofrimi i trainimeve lidhur me zbatimin e 
metodologjisë së kontabilitetit; 
-monitorim dhe raportim i vijueshëm i arritjes së objektivave të parashikuara në strategjinë e 
menaxhimit të financiave publike 2014-2020, si dhe në kuadër PKIE, për fushën e menxhimit 
financiar dhe kontrollit, si dhe kontabilitetit etj. 
 
-Në lidhje me përmbushjen e detyrave të sipërme funksionale, nga Sektori i kontabilitetit për 
hartimin dhe përditësimin e metodologjisë së kontabilietit publik harmonizuar me standardet 
ndërkombëtare dhe praktikat më të mira të BE u konstatua: 
Për vitin 2021, janë hartuar dhe paraqitur për miratim/miratuar aktet e mëposhtme nënligjore 
dhe ndryshimet përkatëse: 
☞ Udhëzimi nr. 5, datë 21.02.2022 “Mbi ndryshimin e udhëzimit nr. 8, datë 09.03.2018 “Për 
procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 
qeverisjes së përgjithshme”,  
☞ Udhëzimi nr.25, datë 09.12.2021“Për procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të buxhetit 
për vitin 2021”.  
 
-Në drejtim të monitorimit dhe raportimit të vijueshëm të arritjes së objektivave të 
parashikuara në strategjinë e menaxhimit të financave publike 2014-2020, si dhe në kuadër 
Planit Kombëtar të Integrimit Evropian (PKIE), për fushën e menaxhimit financiar dhe 
kontrollit, si dhe kontabilitetit etj.: 
Zbatimi i reformës së kontabilitetit të sektorit publik mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve 
të konstatuara, është në fokus të angazhimit të qeverisë shqiptare në mbështetje dhe të 
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prioriteteve të përcaktuara në Strategjinë e Menaxhimit të Financave Publike (PFM 2019-
2022), nëpërmjet mbështetjes së Bankës Botërore dhe projektit “Zhvillimi i kontabilitetit të 
sektorit publik (ISPAS)”.  
Reforma mbështetet në qasjen e adoptimit me faza (2021-2027), parashikuar në Strategjinë 
dhe Planin e Veprimit të Vendit (CSAP).  
Referuar objektivit të “Zhvillimit të kontabilitetit dhe raportimit financiar të sektorit publik në 
përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (IPSAS)”, MFE 
ka vijuar punën për hartimin dhe zbatimin e planit të menaxhimit të ndryshimeve dhe planit 
të komunikimit, dhe së bashku me konsulentin ndërkombëtar është angazhuar për realizimin 
e GAP analysis të IPSAS-ve (analiza e boshllëqeve). Nga auditimi u konstatua: 
☞ Në lidhje me këtë është bërë një analizë e thelluar e kuadrit aktual të raportimit kundrejt 
kuadrit të raportimit ndërkombëtar në sektorin publik bazuar në IPSAS dhe është drejt 
finalizimit hartimi i një kuadri të ri si dhe plani të llogarive bazuar në kontabilitetin mbi 
bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara (IPSAS).  
Nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë është përgatitur dhe hartuar në Prill 2021 Raporti 
“Analiza e boshllëqeve dhe vlerësimit të ndikimit Standardet e Kontabilitetit të sektorit publik 
në Shqipëri dhe SNKSP” (Gap analysis). 
☞ Raporti paraqet një vlerësim krahasues të standardeve aktuale të Kontabilitetit të Sektorit 
Publik Shqiptar siç zbatohen në praktikë, me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit të 
Sektorit Publik “SNKSP” dhe projekton ndikimin e përgjegjshëm në kontabilitet, procese, të 
dhëna, sisteme dhe burime njerëzore.  
 
 -Për rritjen e kapaciteteve për kontabilistët dhe financierët në njësitë e qeverisjes së 
përgjithshme në Republikën e Shqipërisë mbi kontabilitetin dhe raportimin financiar në 
sektorin publik bazuar në Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik 
(IPSAS) për vitin 2021.  
Banka Botërore, nëpërmjet financimit nga Sekretariati Zvicerian i Shtetit për Çështjet 
Ekonomike (SECO), mbështet Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë (MFE) në zbatimin e 
reformës për zhvillimin e kontabilitetit në sektorin publik në Shqipëri, në përputhje me 
praktikat më të mira ndërkombëtare, duke patur si synim kryesor përmirësimin e 
vendimmarrjes, përgjegjshmërisë, transparencës dhe performancës në sektorin publik. Kjo 
reformë mbështetet në qasjen e adoptimit me faza (nga viti 2021–2027), të cilat janë 
parashikuar në Strategjinë dhe Planin e Veprimit të Vendit si dhe është në mbështetje të 
prioriteteve të përcaktuara në Strategjinë e Menaxhimit të Financave Publike (PFM 2019- 
2022).  
Referuar objektivit të “Zhvillimit të kapaciteteve dhe aftësive profesionale në fushën e 
kontabilitetit për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe për financierët e sektorit 
publik”, u konstatua: 
☞është kryer vlerësimi i nevojave për trajnim dhe zhvillim të kontabilitetit të sektorit publik, 
duke përcaktuar kuadrin e kompetencave, hartimin e planit të trajnimit dhe ngritjes së 
kapaciteteve për kontabilistët e sektorit publik në vendin tonë. 
☞është realizuar  trajnimi i 28 trajnerëve pjesëmarrësve (realizuar nga CIPFA) për 
kontabilitetin dhe raportimin financiar në sektorin publik bazuar në standardet IPSA, 
përzgjedhur nga “Konsulenti ndërkombëtar”  dhe nga palët e interesit, që në përfundim të 
trajnimit janë certifikuar.  
☞në përiudhën nëntor–dhjetor 2021, është realizuar pilotimi për herë të parë i trajnimit mbi 
kontabilitetin në sektorin publik dhe raportimit financiar bazuar në Standardet 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (IPSAS), adresuar stafit të angazhuar në 
fushën e kontabilitetit në njësitë e qeverisjes së përgjithshme në Republikën e Shqipërisë (25 
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pjesëmarrësve).  
 
DH/MFKK, nëpërmjet strukturës së kontabilitetit, kryen raportimet bazuar në PKIE si më 
poshtë: 
➡Raportim periodik në lidhje me kapitullin 6 të Progres-raportit të Bashkimit Evropian; 
➡Raportim në lidhje me Objektivin Specifik 5.4 dhe 5.5 të MFK. 
Në lidhje me raportimin periodik mbi kapitullin 6 “Legjislacioni për shoqëritë tregtare”, ku  
sipas Raportit të KE (viti 2021) është konstatuar se: “Shqipëria është e përgatitur mesatarisht 
në fushën e legjislacionit të shoqërive tregtare. Në periudhën raportuese është arritur njëfarë 
progresi, në veçanti duke përmirësuar transparencën e pasqyrave financiare të kompanive në 
regjistrin e bizneseve, dhe në harmonizimin e mëtejshëm të kuadrit ligjor me acquis të BE-së 
në fushën e raportimit jo-financiar dhe të qeverisjes së korporatës. Megjithatë, nuk ka pasur 
përparim në rekomandimin për legjislacionin e shoqërive tregtare”, është lënë rekomandimi:  
“Në vitin e ardhshëm Shqipëria duhet në veçanti:  
☞ të rishikojë legjislacionin ekzistues në fushën e të drejtës së shoqërive tregtare me qëllim 
identifikimin e ndryshimeve të nevojshme për të përfunduar harmonizimin me acquis të BE –
së; 
☞ të harmonizojë më tej kuadrin ligjor në fushën e kontabilitetit dhe auditimit me acquis të 
BE–së. 
Për zbatimin e këtij rekomandimi u konstatua: 
☞Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit është në përfundim të procesit të rishikimit të shënimeve 
shpjeguese të SKK-ve, me fokus thjeshtimin e shënimeve shpjeguese për njësitë ekonomike 
mikro dhe të vogla në masën që parashikon Direktiva e Kontabilitetit të BE. Procesi i nisur në 
vitin 2021, për rishikimin e udhëzuesve për zbatimin e SKK-ve, do të vijojë gjatë vitit 2022, 
me qëllim përmirësimin e cilësisë së zbatimit të standardeve nga profesionistët dhe 
përdoruesit e informacionit financiar, por fokusi do të jetë reflektimi në setin e SKK-ve, 
kryesisht të disa prej kërkesave të Direktivës së Kontabilitetit në BE, të cilat nuk u përfshinë 
në ligjin e kontabilitetit, i cili hyri në fuqi nga janari 2019 si dhe i disa ndryshimeve që kanë 
ndodhur në Standardin Ndërkombëtar të Raportimit Financiar të njësive ekonomike të vogla 
dhe të mesme (SNRF për NjVM 2009 / 2015). 
☞Për përafrimin e Ligjit Nr.10091 datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e 
profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, me 
legjislacionin/acquis të BE është në një nivel shumë të gjerë në përputhje me kërkesat e 
vendosura nga Direktiva 2014/56/BE si dhe Rregullorja e re 537/2014/BE. 
 
-Bordi i Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik. Struktura, funksionimi. 
Me Urdhërin Nr.210, datë 07.06.2019 “Për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Bordit të 
Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik” me ndryshime i Ministrit të MFE është ngritur 
Bordi i Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik (Bordi), në zbatim të Ligjit Nr.10296, datë 
08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 28 ku parashikohet: 
“Në Ministrinë e Financave ngrihet Bordi i Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, me 
detyrën e mbikëqyrjes së çështjeve që lidhen me menaxhimin financiar dhe kontrollin, 
kontabilitetin dhe auditimin e brendshëm, në sektorin publik...”.  
Bordi ka në përbërje të tij, 7(shtatë) anëtarë ku në cilësinë e kryetarit të këtij bordi është 
Ministri i Financave, Sekretari i Përgjithshëm, Drejtori i përgjithshëm i DHMFKK, Drejtori i 
përgjithshëm i Drejtorisë së Buxhetit, Drejtori i përgjithshmë i Drejtorisë së Thesarit, një 
anëtar nga fusha e menaxhimit financiar dhe kontrollit, një anëtar nga fusha e kontabilitetit 
dhe një anëtar nga fusha e auditit të brendshëm.  
Disa nga detyrat funksionale të Bordit parashikuar në Ligjin Nr.10296, datë 08.07.2010 “Për 
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menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 28 dhe Rregullore e brendshme 
institucionale neni 17, pika B/7 janë: 
Neni 28 “...shqyrton nevojën për miratimin e legjislacionit shtesë apo për përmirësimin e 
kuadrit rregullator të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik. Bordi diskuton rreth 
raportit vjetor për Kontrollin e Brendshëm Financiar Publik para se të miratohet nga 
Ministri i Financave. Struktura përgjegjëse për harmonizimin e kontrollit të brendshëm 
financiar publik në Ministrinë e Financave, siguron shërbimin e sekretariatit për 
veprimtarinë e bordit...” 
pika 7 ”Organizimi dhe mbarëvajtja e punës së Bordit të Kontrollit të Brendshëm Financiar 
Publik, në rolin e Sekretariatit të këtij Bordi”. 
Në funksion të realizimit të detyrave për vitin 2021, nga Bordi janë kryer 2 mbledhje: një me 
datë 29.06.2021 mbi prezantimin e Raportit Vjetor mbi funksionimin e Sistemit të Kontrollit 
të Brendshëm Financiar Publik në njësitë e qeverisjes së përgjithshme për vitin 2020 etj. Në 
mbledhje sipas procesverbalit të protokolluar me nr.15417/1,prot, datë 09.09.2021,jepet 
informacion mbi prezantimin e Raportit Vjetor mbi funksionimin e MFK në njësitë e 
qeverisjes së përgjithshme për vitin 2020, cili paraqitet në Qeveri dhe Parlament. 
Mbledhja e dytë e Bordit është bërë me datë 30.12.2021 me tematikë të zgjeruar. Sipas 
procesverbalit të protokolluar nr.3891/1 prot., datë 28.02.2022 jepet informacion mbi 
realizimin e aktiviteteve të drejtorisë në të cilin përfshihen vlerësimet përkatëse të cilësisë 
dhe ndryshimet e bazave rregullative të fushës së MFK në mbështettkje të aktiviteteve të 
përcaktuara edhe në dokumentin e politikave (2021-2022) etj. 
Në zbatim të detyrimit ligjor për diskutimin rreth raportit vjetor për Kontrollin e Brendshëm 
Financiar Publik para se të miratohet nga Ministri i Financave në mbledhjen e tij të datës 
23.05.2022 (Procesverbali nr.9339 prot., datë 23.5.2022),Bordi ka marrë në shqyrtim 
Raportin vjetor 2021 për KBFP.Sipas vlerësimit të monitorimit të performancës të njësive të 
qeverisjes së përgjithshme në lidhje me grupin e tretë të treguesve, i cili lidhet me zbatimin e 
rregullave dhe instrumentave të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe që përmban 3 
tregues performance,të analizuar dhe vlerësuar mbi bazën e dokumenteve të depozituar. Për 
vitin 2021 është vlerësuar pjesërisht e kënaqshme në lidhje me periudhat paraardhëse. 
Pas çdo mbledhje, Bordi mban procesverbalin e mbledhjes të nënshkruar nga anëtarët të cilën 
e protokollon në Zyrën e Arkivit.   
 
Konkluzion:Nga auditimi mbi përputhshmërinë për periudhën 01.01.2021-31.12.2021 në 
drejtim të zhvillimit të kontabilitetit publik dhe ndjekjen e procesit të zbatimit të strategjisë së 
qeverisë për implementimin e standardeve të kontabilitetit publik, nuk u konstatua asgjë për 
t’u shënuar që është jo në përputhje me kriteret e vendosura. 

 
2.2.3. Zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme. 
 
Në zbatim të pikës 3 të programit të auditimit Nr.19/1 datë 14.01.2022”, u shqyrtua 
dokumentacioni si më poshtë: 
-Shkresa Nr.9195/10 prot., datë 05.11.2021 me lëndë “Mbi dërgimin e Planit të masave të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të 
Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik” e Ministrit të MFE. 
 
Auditimi iu referua akteve ligjore e nënligjore: 
-Ligji Nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 
të Shtetit”, neni 15 shkronja “j” dhe nenit 30, pika 2. 
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-Manuali i ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve të auditimeve të Kontrollit të Lartë të 
Shtetit dhe Regjistri elektronik institucional” miratuar me Vendimin Nr.67, datë 23.06.2020 
të Kryetarit të KLSH. 
 
KLSH, me shkresën përcjellëse Nr.587/8, datë 06.10.2021 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit të ushtruar në DPHKBFP ka rekomanduar 19 masa gjithsej, nga këto: 18 masa 
organizative dhe 1 masë disiplinore.  
 
Nga verifikimi i zbatimit të Planit të masave u konstatua: 
Niveli i zbatimit të rekomandimeve paraqitet: 
1-Nga 18 masa organizative, 4 janë zbatuar, 1 zbatuar pjesërisht, 9 në proces zbatimi dhe 4 
nuk janë zbatuar.   
2-1 masë disiplinore pa zbatuar. 
 
Më hollësisht, ndjekja dhe zbatimi i tyre paraqitet si më poshtë:  
Verifikimi i zbatimit të rekomandimeve “Masa organizative”. 
 
Rekomandimi 1:  
Me qëllim hartimin dhe paraqitjen sa më objektive dhe të saktë të planit strategjik të 
konsoliduar Drejtoria e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm duhet të marrë masa për të 
propozuar ndryshime ligjore të cilat të lidhen me sanksione për njësitë e auditit të brendshëm 
në rastet e mos hartimit të duhur të planeve vjetore dhe strategjike si dhe me mosparaqitjen e 
tyre në kohë pranë strukturës përgjegjëse për harmonizimin.      
 
Komenti i Subjektit: “Në projektligjin për auditimin e brendshëm të propozuar për ndryshim 
gjatë vitit 2022, janë parashikuar afate kohore për detyrimet e palëve lidhur me dorëzimin 
dhe ndjekjen e Planeve Strategjikë dhe vjetore të NJAB si dhe marrjen e masave 
penalizues/sanksione për mospërmbushjen e detyrimeve….” 
Qëndrimi i audituesve shtetërorë: Nga NJAB është punuar për të adresuar këto elementë në 
ndryshimet që propozohen të bëhen në Ligjin për Auditimin e Brendshëm, i cili do paraqitet 
në Kuvendin e Shqipërisë për miratim. 
Statusi: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi. 
 
Rekomandimi 2:  
Me qëllim dhënien e një vlerësimi sa më objektiv në lidhje më realizueshmërinë e planeve të 
auditimit nga ana e njësivë të auditimit të brendshëm, Drejtoria e Harmonizimit të Auditit të 
Brendshëm duhet të kërkojë në çdo rast kur ka ndryshime të planeve të bëhet paraqitja e tyre 
para 15 Dhjetorit, datë në të cilën duhet të përgatitet plani i konsoliduar strategjik dhe vjetor 
nga ana e strukturës përgjegjëse për harmonizimin.      
 
Komenti i Subjektit: “DH/AB u ka adresuar shkresa NJAB-ve ku i ka orientuar dhe 
këshilluar të respektojnë afatin e dorëzimit të planeve Brenda 20 Tetorit dhe në rastet kur 
vlerësohet se ka nevojë për ndryshime në plan, ndryshimi duhet të bëhet brenda vitit 
ushtrimor….” 
Qëndrimi i audituesve shtetërorë: Nga NJAB është punuar për të adresuar këto elementë, 
por pavarësisht kësaj, këto problematika vijojnë të jenë evidente dhe gjatë auditimit për 
periudhën objekt auditimi.(bashkëlidhur planit të masave shkresa përkatëse drejtuar NJAB-
ve)   
Statusi: Rekomandimi konsiderohet në process zbatimi. 
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Rekomandimi 3.1:  
Nga ana e DH/AB-së, me qëllim unifikimin e hartimit dhe paraqitjes nga njësive të auditimit 
të brendshëm të planeve vjetore dhe strategjike, të merren masa për nxjerrjen e akteve të 
nevojshme rregullative drejtuar për zbatim njësive të auditimit të brendshëm. 
 
Komenti i Subjektit: Në lidhje me këtë DH/AB u ka adresuar shkresa NJAB-ve “Mbi 
përgatitjen e planit strategjik dhe vjetor të veorimtarisë së NJAB-së”, për të evidentuar 
mangësitë në lidhje më raportet e auditimit dhe respektimin e kërkesavetë manualit dhe 
akteve ligjore dhe nënligjore. 
Qëndrimi i audituesve shtetërorë: Nga ana e subjektit të audituar rezulton se rekomandimi 
është pranuar dhe është nisur të veprohet në drejtim të përmirësimit të situatës në nivel 
sistemi, deri në momentin e mbajtjes së këtij akti, ky rekomandim rezulton të jetë 
zbatuar.(bashkëlidhur planit të masave shkresa përkatëse drejtuar NJAB-ve)   
Statusi: Rekomandimi konsiderohet i zbatuar. 
 
 
Rekomandimi 3.2:   
Nga ana e DH/AB-së në bashkëpunim me titullarët e institucioneve të analizohen situatat e 
mospërmbushjes së planeve vjetore dhe të kërkohet nga ana e drejtuesve të NJAB-së të 
merren masa për përmirësim të rasteve të gjykuara si problematike. 
 
Komenti i Subjektit: DH/AB u ka adresuar NJAB-ve shkresën nr. 15327, datë 07.09.2021 
“Për përgatitjen e “Planit Strategjik dhe Vjetor të NJAB për vitet 2022-2024”” institicioneve 
që nuk kanë përmbushur planin, ku u ka sjellë në vëmendje problematikat. 
Qëndrimi i audituesve shtetërorë: Nga ana e subjektit rezulton se rekomandimi është 
pranuar dhe ka nisur të zbatohet.  
Statusi: Rekomandimi konsiderohet i zbatuar 
 
 Rekomandimi 4:  
Të merren masa për të kërkuar plotësimin e menjëhershëm të strukturave të auditit të 
brendshëm në përputhje me kërkesat ligjore dhe në funksion të përmbushjes së misionit të 
njësisë së auditit të brendshëm ashtu dhe në drejtim të plotësimit të kërkesës ligjore të 
certifikimit.  
 
Komenti i Subjektit:“Në bashkëpunim me Ministrinë e Financave është raportuar në 
mbledhjet e Bordit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik si dhe në Këshillimin e 
Ministrave nëpërmjet raportit vjetor të KBFP, por kufizimet ligjor nuk e lënë hapsirën e 
nevojshme për vënien e masave shtrënguese nga Minsitri i Financave dhe Ekonomisë. Kuadri 
ligjor autorizon titullarin e njësisë së përgjithshme për marrjen e masave për plotësimin e 
vendeve vakante…”.  
Qëndrimi i audituesve shtetërorë: Nga ana e subjektit rezulton se rekomandimi është 
pranuar dhe ka nisur veprimtaritë për zbatimin e tij, por ende nuk është finalizuar si proces. 
Statusi: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi. 
 
Rekomandimi 5:  
DH/AB të marrë masa për të kërkuar, që nga ana e NJAB-ve të paraqiten të dhëna të sakta 
dhe të detajuara në lidhje me numrin e rekomandimeve dhe shkallën e zbulueshmërisë së 
dëmeve ekonomike dhe financiare, kjo me qëllim që treguesit e raportuar të shërbejnë për 
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rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit për një raportim më të drejtë nga ana e njësive audituese 
në nivel kombëtar. 
 
Komenti i Subjektit: “Në lidhje me këtë problematikë, DH/AB u ka nisur shkresa 
institucioneve përkatëse….”. 
Qëndrimi i audituesve shtetërorë: Nga ana e subjektit rezulton se rekomandimi është 
pranuar dhe ka nisur të veprohet për zbatimin e tij, por mangësitë në këtë drejtim janë ende 
prezente  dhe gjatë periudhës objekt auditimi.(bashkëlidhur planit të masave shkresa 
përkatëse drejtuar NJAB-ve)   
Statusi: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi. 
 
Rekomandimi 6:  
Me qëllim pasqyrimin e gjendjes sa më reale të nivelit të  funksionimit dhe veprimtarisë së 
njësive të auditimit në shkallë vendi, nga ana Drejtorisë së Harmonizimit të Auditimit të 
Brendshëm të  merren masa për  një analizim sa më objektiv të gjendjes së tyre, ku pyetësorët 
e vetëvlerësimit të mos jenë i vetmi instrument i kësaj analize.  
 
Komenti i Subjektit: “Në lidhje me këtë problematikë, DH/AB është përpjekur të unifikojë 
praktikat e vlerësimit të indikatorëve dhe në vazhdimësi ka realizuar monitorimin dhe 
analizën e veprimtarisë audituese në shkallë vendi dhe mbi këto ka raportuar pranë Bordit të 
KBFP dhe janë analizuar prej këtij të fundit…”.. 
Qëndrimi i Audituesve shtetërorë: Nga ana e subjektit të audituar rezulton se rekomandimi 
është pranuar dhe ka nisur të veprohet për zbatimin e tij, por duhet të merren masa për të 
formalizuar me detaje metodologjinë e vlerësimit.  
Statusi: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi. 
 
Rekomandimi 7:  
Me qëllim pasqyrimin në raport të një rankimi sa më real të performancës së institucioneve, 
nga ana DH/AB dhe DH/MFKtë merren masa që vlerësimi me pikë i treguesve të 
indikatorëve saj të jetë sa më objektiv dhe metodologjia e vlerësimit të jetë me e detajuar për 
të shmangur vlerësimet subjektive në vlerësimet me pikë, në mënyrë që të garantohet që ky 
vlerësim t’i shërbejë institucioneve për të  dhënë një pamje të drejtë si dhe për dobësitë e 
evidentuara nga vlerësimi i indikatorët e e përfomancës së AB-së apo MFK-së. 
 
Komenti i Subjektit: “Në lidhje me këtë problematikë nga ana e DH/AB  dhe DH/MFKK  do 
të merren masa që gjatë vitit 2022 të përgatitet ndryshimi i Metodologjosë së Minitorimit të 
perfomancës së sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë publike…”.  
Qëndrimi i Audituesve: Nga ana e subjektit rezulton se rekomandimi është pranuar, por nuk 
ka dalë ndonjë akt që të miratojë ndryshimet në metodologji. 
Statusi: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi. 
 
Rekomandimi 8: Të merren masa nga Struktura Përgjegjëse për Harmonizimin e Kontrollit 
të Brendshëm Financiar Publik, që në raport të jetë e parashikuar dhe rubrika opinioni 
performancës së sistemeve të kontrollit të brendshëm në njësitë publike, dhe jo veç të 
analizohet situata sipas indikatorëve. Ky opinion, të shprehet qartë dhe në mënyrë të 
lexueshme në raport. Pikët e agreguara të dalin në një përfundim se sa është efektiviteti i 
sistemeve të kontrollit të brendshëm.  
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Komenti i Subjektit: “Në lidhje me këtë problematikë Struktura Përgjegjëse për 
Harmonizimin e Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, DH/MFKK do mbajë në 
konsideratë ndryshimet apo specifikimet përkatëse për strukturën e raportit….aktualisht është 
miratuar Dokument i Politikave për Zhvillimin e mëtejshëm të KPFP për 2021-2022 miratuar 
me Urdhërin nr.305, datë 18.12.2020e MFE…”.  
Qëndrimi i Audituesve: Nga ana e subjektit rezulton se rekomandimi është pranuar, por nuk 
janë reflektuar ndryshimet si pjesë e manualit, specifikimet dhe struktura e raportit.   
Statusi: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi. 
 
Rekomandimi 9:  
DPH/KBFP, si strukturë përgjegjëse për raportimin dhe monitorimin e sistemeve të kontrollit 
të brendshëm në sektorin publik, të marrë masat për shpërndarjen e pyetësorëve sipas 
kërkesave të nenit 3 të Ligjit nr. 10296,  datë 08.07.2010, i ndryshuar. 
 
Komenti i Subjektit: “…..DH/MFKK është angazhuar në rishikimin e ligjit të MFK, ku do të 
mbahet në konsideratë rishikimi i dispozitave për vlerësimin e sistemit të kontrollit të 
brendshëm edhe në shoqëritë aksionare me kapital shtetëror. Ky ligj është parashikuar të 
miratohet brenda vitit 2022.” 
Qëndrimi i Audituesve shtetërorë: Nga ana e subjektit rezulton se rekomandimi është 
pranuar pjesërisht, si dhe në draft-ligjin e propozuar është parashikuar dhe marrë në 
konsideratë, rishikimi i dispozitave për vlerësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm edhe 
në shoqëritë aksionare me kapital shtetëror.Ky ligj është parashikuar të miratohet brenda vitit 
2022. (bashkëlidhur planit të masave draft-ligji). 
Statusi: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi. 
 
Rekomandimi 10:  
Drejtoria e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik të marrë masa për 
miratimin e strukturës dhe një formati të Raportit Vjetor të Kontrollit të Brendshëm Financiar 
Publik. 
 
Komenti i Subjektit: “….Në zbatim të Dokumentit të Politikave për Zhvillimin e Mëtejshëm të 
Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik 2021-2022 të miratuar, është parashikuar edhe 
rishikimi i manualit të menaxhimit MFK (Urdhri nr.108, datë 17.11.2016 “Për miratimin e 
manualit të menaxhimit financiar dhe kontrollit” , gjatë ndryshimeve të së cilit do të 
vlerësohet mundësia e specifikimit dhe përfshirjes së strukturës së raportit vjetor…”. 
Qëndrimi i Audituesve shtetërorë: Nga ana e subjektit rezulton se rekomandimi është 
pranuar, gjatë vitit 2021 DH/MFKK nuk ka pasur akoma në dispozicion një akt të miratuar 
mbi strukturën e dhe mënyrën e hartimit/përmbajtjes së raportit. 
Statusi: Rekomandimi konsiderohet i pa zbatuar. 
 
 
 
Rekomandimi 11.1: 
Drejtoria e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik të marrë masa, që 
monitorimet e kryera gjatë vitit të jenë pjesë e Raportit Vjetor të Kontrollit të Brendshëm 
Financiar Publik në mënyrë që të raportohet gjëndja në nivel sistemi në vitin përkatës, pasi 
raportimi një vit më pas nuk do të nxiste institucionet të merrnin masa për përmirësim. Po 
ashtu nuk mund të gjykohet në nivel sistemi kur të dhënat e marra në analizë kanë bazë 
krahasimi dy vite të ndryshme. 
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Komenti i Subjektit: “……, DH/MFKK ka hartuar dhe miratuar Metodologjinë për 
Vlerësimin e Cilësisë së Sistemit të Kontrollit të Brendshëm ku, procesi i vlerësimit të 
funksionimit të sistemit të kontrollit të brendshëm është realizuar sipas procedurës së 
përcaktuar në këtë dokument… grupi i vlerësimit ka analizuar bazën dokumentare të vënë në 
dispozicion nga subjekti si dhe është kryer vlerësimi deri në momentin e realizimit të këtij 
misioni. Informacionet përkatëse të vlerësimeve të kryera deri në momentin e hartimit të 
Raportit Vjetor të KBFP për vitin 2021 do të përfshihen në këtë raport. ….” 
Qëndrimi i Audituesve shtetërorë:Rekomandimi është pranuar nga subjkti për të cilën  sqarojmë 
se: monitorimet/vlerësimet e cilësisë të realizuara në gjashtëmjujorin e parë të vitit 2021, nuk 
mund të jenë pjesë e Raportit vjetor të vitit 2021, pasi ato nuk reflektojnë plotësisht gjendjen e 
gjendjen e sistemeve të kontrollit të brendshëm. 
Statusi: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi. 
 
Rekomandimi 11.2: 
DH/MFKK të marrë masa që konkluzionet e monitorimeve mbi besueshmërinë e pyetësorëve 
të bëhen pjesë e raportit vjetor të KBFP. Po ashtu kjo drejtori drejtori të marrë masa që dosjet 
mbi vizitat në terren të jenë të plota. 
 

Komenti i Subjektit: “……,Përsa i përket inventarizimit të dokumentacionit, ky proces është 
realizuar për të gjitha institucionet e monitoruara gjatë vitit 2021 duke përcaktuar listën me 
dokumentat e kërkuar nga DH/MFKK të cilat janë vendosur në dispozicion nga njësia e 
vlerësuar/monitoruar..” 
Qëndrimi Audituesve shtetërorë: Rekomandimi është pranuar, por në lidhje me të sqarojmë 
se: dhe në Raportin vjetor 2021 të KBFP të auditor, nuk rezulton të jetë identifikuar 
besueshmërinë e pyetësorëve në institucionet ku është zhvilluar vlerësimi i cilësisë nga 
DH/MFKK (bashkëlidhur plani I masave me komentin përkatës) 
Statusi: Rekomandimi konsiderohet i pa zbatuar. 
 
Rekomandimi 12: 
Nëpunësi i Parë Autorizues në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të 
Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik të marrë masa për përditësimin, detajimin dhe 
unifikimin e një regjistri të plotë të nëpunësit autorizues dhe zbatues. Po ashtu të rregullojnë 
situatën e krijuar për procesin e konfirmimit të NA dhe NZ duke hartuar akte ligjore ku të 
përcaktohet struktura përkatëse që do ta kryejë këtë detyrë. 
 
Komenti i Subjektit: “Për sa i përket rekomandimit të lënë, lidhur me menaxhimin e 
regjistrave të NA dhe NZ, sqarojmë se, me rishikimin e ligjit për menaxhimin financiar dhe 
kontrollin, DH/MFKK do të konsiderojë ndryshimin e përcaktimeve mbi krijimin dhe 
përditësimin e regjistrit të NA dhe NZ. Ndërkohë, përsa i përket procesit të konfirmimit të NA 
dhe NZ, në mbështetje të kuadrit ligjor në fuqi, DH/MFKK ka përcaktuar procedurën e 
konfirmimit të NA dhe NZ duke njoftuar me shkresë zyrtare të gjitha degët e thesarit, pranë të 
cilave do të depozitohen kërkesat për konfirmim nga njësitë të cilat menaxhojnë”. 
Qëndrimi Audituesve shtetërorë: Rekomandimi është pranuar nga subjekti, në lidhje me 
zbatimin e tij sqarojmë se: deri në momentin e mbajtjes së këtij akti, nuk rezulton të jetë 
unifikuar  regjistri për NA dhe NZ. Përsa i përket konfirmimeve të NA dhe NZ rezulton se 
edhe përgjatë vitit 2021 DH/MFK ka kryer procesin e konfirmimit të tyre, megjithsë janë 
propozuar ndryshimet në draft-ligj.(bashkëlidhur plani i masave dhe draft-ligji për MFK). 
Statusi: Rekomandimi konsiderohet në proces. 
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Rekomandimi 13: 
DH/MFKK të marrë masa për vlerësimin dhe analizimin e pyetësorëve të vetëvlerësimit të 
dërguara nga njësitë publike me qëllim përcaktimin e saktësisë dhe konsistencës së plotësimit 
të tyre, si edhe të bëjë konsolidimin dhe përpunimin e të gjithë pyetësorëve për një vlerësim 
bazuar në të dhënat totale të dorëzuara nga njësia publike sipas kërkesave të pyetësorit të 
rishikuar, duke bërë edhe identifikimin e mangësive për çdo njësi publike. 
 
Komenti i Subjektit: “…, ka menaxhuar dhe analizuar të gjithë pyetësorët e vetëvlerësimit të 
dorëzuar, si dhe është bërë vlerësimi për çdo pyetje përbërëse të tij (për 99 pyetjet), dhe janë 
konsoliduar për çdo grup institucionesh.Përmbledhja dhe konsolidimi i të dhënave të 
pyetësorëve të vetëvlerësimit është kryer sipas mënyrës së vlerësimit të parashikuar në 
udhëzuesin e pyetësorit, dhe është paraqitur në Raportin Vjetor për secilin grup 
institucionesh. Për hartimin e Raportit Vjetor, vlen të theksojmë, se DH/MFKK ka detyrimin 
ligjor vetëm për përmbledhjen dhe kosolidimin e të dhënave të raportuara … duke mos patur 
asnjë të drejtë për të ndërhyrë në përmbajtjen dhe vërtetësinë e të dhënave të paraqitura nga 
vetë njësia.Në të njëjtën kohë, për vlerësimin e performancës së sistemeve të kontrollit të 
brendshëm, është zbatuar Metodologjia për Monitorimin e Performancës së Sistemeve të 
Kontrollit të Brendshëm në Njësitë Publike, specifikisht mbi bazën e 3 treguesve të 
performancës për MFK. Vlen të theksojmë se, vlerësimi i performancës së sistemit të 
kontrollit të brendshëm, është çështje e ndryshme në Raportin Vjetor, dhe nuk lidhet me 
vlerësimin e gjendjes së sistemeve të kontrollit të brendshëm, siç përcaktohet në nenin 18 të 
ligjit të MFK, i cili bazohet në vetëvlerësimin e raportuar nga njësitë e qeverisjes së 
përgjithshme”. 
Qëndrimi Audituesve shtetërorë:Rekomandimi nuk është pranuar nga subjekti. 
Statusi: Rekomandimi konsiderohet i pa zbatuar. 
 
Rekomandimi 14: 
Nëpunësi i parë Autorizues në bashkëpunim me DH/MFKK të marrin masa për zbatimin e 
nenit 29, të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 në mënyrë përmbushjen e kërkesave të nenit 18 
pika 1 e ligjit për MFK për depozitimin e deklaratës dhe raportit përkatës për cilësinë dhe 
gjendjen e sistemit të kontrollit të brendshëm të njësive publike. 
 
Komenti i Subjektit: “…për sa i përket zbatimit të nenit 29, të ligjit për menaxhimin financiar 
dhe kontrollin mbi kundravajtjet administrative, për ato institucione të cilat nuk plotësojnë 
detyrimin për dërgimin e dokumentacionit brenda afatit të përcaktuar në nenin 18, pika 1 të 
ligjit të sipërcituar, DH/MFKK informon Nëpunësin e Parë Autorizues, si personi përgjegjës 
për ndërmarrjen e masave administrative për moszbatimin e kërkesave ligjore”. 
Qëndrimi Audituesve shtetërorë: Rekomandimi është pranuar nga subjekti dhe në lidhje me të 
sqarojmë se: Nga auditimi për përgatijen e Raportit vjetor 2021 për KBFP, nga DH/MFKK është 
dërguar memo datë 14.06.2022 Sekretarit të Përgjithshëm ku vijhet në dijeni për tejkalimin e 
aftit ligjor nga 13 subjekte. Në këtë aspekt kjo drejtori ka përmbushur detyrimin ligjor, por 
nga Sekretari I Përgjithshëm deri në momentin e mbajtjes së aktit nuk është marrë asnjë masë 
në zbatim të nenit 29, të Ligjit Nr.10296, datë 08.07.2010 I ndryshuar. 
Statusi: Rekomandimi konsiderohet i zbatuar pjesërisht. 
 
Rekomandimi 15: 
DH/MFKK të marrë masa për të dokumentuar aktivitetet e kryera duke përcaktur me anë të 
një metodologjie të veçantë tërë hapat e pilotimit nisur që nga kriteret e përzgjedhjes se 
intitucioneve për pilotim. 
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Komenti i Subjektit: “Në zbatim të Dokumentit të Politikave për zhvillimin e mëtejshëm të 
KBFP 2021-2022, është parashikuar ofrimi i asistencës teknike në 10 institucione përgjatë 
dy-viteve, proces i cili ka filluar gjatë vitit 2021 në 5 institucione. Ky proces, realizohet në 
bazë të përzgjedhjes së institucioneve duke marrë në konsideratë treguesit e performancës që 
lidhen me planifikimin dhe ekzekutimin e buxhetit, veprimtarisë së njësive të auditimit të 
brendshëm dhe rezultateve të procesit të vlerësimit të cilësisë së sistemit të kontrollit të 
brendshëm. Gjithashtu, realizimi i aktiviteteve kryhet në bazë të një plani të miratuar 
aktivitetesh mbi ndërtimin dhe zbatimin e instrumentave të MFK-së..”.  
Qëndrimi Audituesve shtetërorë: Rekomandimi është pranuar nga subjekti dhe në lidhje me 
të sqarojmë se: përzgjedhja e subjekteve për ofrimin e asistencës teknike për vitin 2021 është 
bazuar në treguesit e performancës që lidhen me planifikimin dhe ekzekutimin e buxhetit, 
veprimtarisë së njësive të auditimit të brendshëm dhe rezultateve të procesit të vlerësimit të 
cilësisë së sistemit të kontrollit të brendshëm. 
 Statusi: Rekomandimi konsiderohet i zbatuar. 
 
Rekomandimi 16: 
Sektori i kontabilitetit në bashkëpunimin me strukturat drejtuese të DH/KBFP të marrin masa 
për hartimin e rregullave apo udhëzimeve në mënyrë rregullimin e situatës së krijuar nga mos 
mbulimi i fushës e kontabilitetit publik. 
 
Komenti i Subjektit: “Fusha e kontabilitetit të sektorit publik mbulohet nga Udhëzimi nr. 8, 
datë 09.03.2018 ..i cili përmban parime, ... Për shkak të ndryshimeve të akteve ligjore në të 
cilën mbështetet ky udhëzim si dhe të problematikave të shfaqura gjatë zbatimit të tij, sektori i 
kontabilitetit publik dhe privat ka rishikuar këtë udhëzim, i cili është dërguar për miratim 
pranë ministrit përgjegjës për financat….”. 
Qëndrimi Audituesve shtetërorë: Rekomandimi është pranuar nga subjekti dhe në lidhje me 
të sqarojmë se: është miratuar Udhëzimi nr. 5,  datë 21.02.2022 “Mbi ndryshimin e udhëzimit 
nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 
financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. 
Statusi: Rekomandimi konsiderohet i zbatuar. 
 
Verifikimi i zbatimit të të rekomandimit C“Masa disiplinore”. 
 
Rekomandimi: 
Mbështetur në nenet 57, 58 dhe 59 të ligjit nr.153/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, 
pasi të jenë identifikuar përgjegjësitë në lidhje me shkeljet e konstatuara e të trajtuara në 
Raportin Përfundimtar të Auditimit, i rekomandohet Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, si 
dhe Komisionit Disiplinor përkatës për vlerësim dhe dhënie masash disiplinore nga 
“Vërejtje” deri “Largim nga shërbimi civil”.  
Për punonjësit e identifikuar me përgjegjësi për shkeljet e konstatuara, Sekretari i 
Përgjithshëm i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, pasi të zbatojë procedurat e 
nevojshme ligjore dhe nënligjore për fillimin e ecurisë disiplinore dhe pas përfundimeve të 
afateve ankimore, të ndërmarrë veprimet si më poshtë: 
a. Të njoftojë Departamentin e Administratës Publike, për regjistrimin e masës disiplinore në 
Regjistrin Qendror të Personelit, në zbatim të neneve 7 dhe  17, të ligjit nr.152/2013 ”Për 
Nëpunësin Civil”, i ndryshuar.  
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b. Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e 
ligjshmërisë në administrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 11, të ligjit nr.152/2013 
”Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar. 
 
Komenti i Subjektit: “Nëpunësi i Parë Autorizues… do të analizojë realizimin e objektivave 
në përputhje me planin vjetor të punës dhe vlerësimet e performancës, në vijim do të 
konkludojë në lidhje me mangësitë…”. 
Qëndrimi Audituesve shtetërorë: Rekomandimi është pranuar pjesërisht nga subjekti dhe 
në lidhje me të sqarojmë se: nuk rezulton të jetë marrë ndonjë masë disiplinore. 
Statusi: Rekomandimi konsiderohet i pazbatuar. 
 
Shënim: Në lidhje me Projektraportin në tërësi, nga subjekti i audituar janë dërguar sqarime 
të cilat janë përcjellë me shkresën nr.169/10 prot., datë 24.08.2022 protokolluar në KLSH 
nr.19/6, datë 29.08.2022 nga z. A. Gj., me detyrë Sekretar i Përgjithshëm. Grupi i auditimit 
pas shqyrtimit të sqarimeve, vëren se në lidhje me gjetjet dhe rekomandimet subjekti shpreh 
gadishmërinë për përmirësimin e gjendjes dhe marrjen e masave për zbatimin e 
rekomandimeve të dhëna.   
 
IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 
 
A. MASA ORGANIZATIVE 
 
1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i ndryshimeve në planin vjetor të auditimit për 
periudhën objekt auditimi rezulton se Spitali Rajonal Durrës me anë të shkresës nr. 1722/1 
datë 24.11.2021, ka paraqitur ndryshimin në planin vjetor  miratuar nga titullari. Ndryshimi i 
bërë është paraqitur në mënyrë narrative, i cili ka qenë si rezultat i urdhrave të dala nga 
institucioni qendror. Manuali i auditimit të brendshëm, parashikon të drejtën e NJAB-ve për 
të bërë ndryshime në plan, por nuk përcakton një afat deri kur mund të jetë e pranueshme të 
bësh ndryshimin, kjo gjë nuk parashikohet as me ndonjë normë ligjore apo nënligjore.  
Në pikën 3.3 të kapitullit III të Manualit të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik, 
përcaktohet: “ ... Struktura përgjegjëse për harmonizimin e auditimit të brendshëm, brenda 
datës 15 Dhjetor të çdo viti përgatit planin e konsoliduar strategjik dhe vjetor për të gjithë 
veprimtarinë e sistemit të auditimit të brendshëm në sektorin publik”. Paraqitja e 
ndryshimeve në planet individuale pas afatit ligjor (15 dhjetor) nuk reflekton ndryshimet në 
planin e konsoliduar, të ndryshimeve në planet individuale vjetore, pasi publikohet brenda 
datës 15 dhjetor të çdo viti dhe sjell konfuzion në vlerësimin e realizimit të planeve. 
(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1.1,  faqe 6-16 të Raporit të Auditimit) 
1.1 Rekomandimi: Drejtoria e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm, me qëllim hartimin 
dhe paraqitjen sa më objektive dhe të saktë të planit strategjik të konsoliduar të marrë masa 
për përmirësimin e manualit pika 3.3 të Kapitullit III, duke parashikuar afatin për pranimin e 
ndryshimeve të planeve individuale para mbarimit të afatit ligjor të hartimit të planit të 
konsoliduar strategjik dhe vjetor. 

Në vijimësi 
2. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i planit të konsoliduar në pasqyrën nr.2 rezulton se në 
pasqyrën individuale të NJAB-së pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë një nga 
subjektet e synuara për auditim përgjatë vitit 2022 është DH/AB në kundërshtim me Ligjin 
nr. 114/2015 të ndryshuar, neni 25 pika “1” dhe “2a”, pasi nuk ka pasur shkëmbim 
informacioni me KLSH-në, njëkohësisht DH/AB është vetë strukturë pranë së cilës NJAB-të 
raportojnë, përfshirë dhe NJAB-në e MFE-së duke sjellë kështu, dilema etike si rezultat i 
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kërcënimeve të parimeve të auditimit. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1.2 faqe 16-28 të 
Raporit të Auditimit) 
2.1 Rekomandimi: Drejtoria e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm të marrë masa për 
përmirësimin e Manualit të Auditimit te Brendshëm për të mundësuar zgjidhjen e dilemave 
etike, si rezultat i kërcënimeve të parimeve të auditimit dhe të detajojë format e 
bashkëpunimit mes saj dhe NJAB-ve dhe NJAB-ve me KLSH-në. 

Në vijimësi 
3. Gjetje nga auditimi: Nga 9 subjekte të përzgjedhura për të testuar saktësinë e paraqitjes së 
planeve individuale dhe atij të konsoliduar nga DH/AB konstatohet se: 
- Për pasqyrën nr.1 tre subjekte kanë pasur mangësi në përpilimin e saj; 
- Për pasqyrën nr.2 në një rast nga ana e DH/AB-së të dhënat individuale të subjektit nuk 
përputhen me ato të paraqitura në planin e konsoliduar, gjithashtu në një rast nuk ka 
koherencë mes pasqyrave të planit individual dhe një rast ka mangësi në plotësimin e fushave 
të kësaj tabelë të planit individual; 
- Për pasqyrën nr.3 në 3 nga 9 raste të përzgjedhura për testim ka pasaktësi në të dhënat e 
planit të konsoliduar të përgatitur nga ana e DH/AB për numrin e audituesve, numri i 
audituesve të përfshirë në misione auditimin është vendosur si shumatore aritmetike duke 
treguar një shifër shumë më të lartë sa numri i audituesve në fakt në NJAB-të përkatëse, në 
dy prej rasteve kjo është paraqitur dhe nga vetë NJAB në planin individual; 
- Për pasqyrën nr.4 rezultoi se nga ana e DH/AB pasqyra e konsoliduar nuk paraqitet sipas 
formatit standard të parashikuar në Manualin e AB, por vetëm një listë temash, ndërsa në 
pasqyrat individuale të marra për testim rezultoi se në 2 nga 9 raste u paraqitën mangësi në 
plotësimin e saj; 
- Për pasqyrën nr.5 në 4 raste nga 9 të përzgjedhura për testim ka pasaktësi në plotësimin e 
fushave të kësaj tabele, ka mos konsistencë mes NJAB-ve pasi të dhënat bazë për plotësimin 
duhet të ishin të mirë përcaktuara dhe të njëjta për subjekte të ndryshme. Në një rast nga 
DH/AB të dhënat nuk janë paraqitur sipas përllogaritjeve të subjekti , i cili ka pasur pasaktësi 
në planin individual. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1.2, faqe 16-28 të Raporit të 
Auditimit). 
3.1 Rekomandimi: Nga ana e DH/AB-së, me qëllim unifikimin e hartimit dhe paraqitjes të 
planeve vjetore dhe strategjike nga NJAB, të merren masa për nxjerrjen e akteve të 
nevojshme rregullative drejtuar për zbatim njësive të auditimit të brendshëm, si dhe të 
sanksionohen përgjegjësit për rastet e parregullsive në plotësimin e pasqyrave të planit. 
 

Në vijimësi 
4. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i listës së aktmarrëveshjeve për ofrimin e shërbimit të 
auditimit që disponon DH/AB rezulton se: për 10 aktmarrëveshjet dhe 2 kontratat e lidhura 
nga njësitë e auditimit të brendshëm nuk ka informacion mbi monitorimin e aktmarrëveshjeve 
nga ana DH/AB, sipas përcaktimit të nenit 23, pika “a” e Ligjit nr.114/2015 i ndryshuar ndër 
të tjera: “zhvillon, administron dhe zbaton strategjinë e harmonizuar në fushën e auditimit të 
brendshëm publik si dhe monitoron këtë veprimtari në nivel kombëtar”, Të dhënat që 
disponon DH/AB-së nuk janë të plota, pasi nga ana e institucioneve nuk njoftohet nëse në 
rastet e marrëveshjeve pa afat ka dalë ndonjë vendim i dytë për përfundimin e kontratës. 
Gjithashtu në listën e aktmarrëveshjeve, pranë DH/AB është paraqitur dhe aktmarrëveshja e 
lidhur për shërbimin që i kryhet nga Bashkia Bulqizë. Marrëveshjet në fuqi sipas 
informacionionit që disponohet nga DH/AB janë: Bashkia Finiq; Bashkia Libohovë.  
Bashkisë Pustec i ka përfunduar afati, ndërsa për:Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet 
e ish-Sigurimit të Shtetit; Këshillin Kombëtar të Kontabilitetit; ASIG; Autoritetin Kombëtar 
për Certifikimin Elektronik dhe Sigurisë Kibernetike është shënimi “Shtyrë afati”, për të 
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tjerat nuk disponohet informacion, përveç fakti që është lidhur marrëveshja.(Më hollësisht 
trajtuar në pikën 2.1.3,  faqe 28-30 të Raporit të Auditimit) 
4.1 Rekomandimi: Të merren masa nga DH/AB  për të propozuar ndryshime pranë Ministrit 
të Financave dhe Ekonomisë në  Ligjin nr.114/2015 “ Për Auditin e Brendshëm në Sektorin 
Publik” i ndryshuar neni 23, pika “a” me qëllim në rastet kur mendohet/gjykohet nga titullari 
i NJAB-së që shërbimi i auditit të brendshëm të sigurohet nëpërmjet një marrëveshje 
ndërinstitucionale, kërkesa t’i drejtohet Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, si përgjegjës 
për sistemin duke ia përcjellë informacionin dhe DH/AB-së, si strukturë përgjegjëse për 
monitorimin e veprimtarisë së auditimit të brendshëm në nivel sistemi. 

Në vijimësi 
5.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i formës së organizimit të njësive të auditimit të 
brendshëm konstatohet se 15 NJAB janë të organizuara në formën “specialist” formë e cila 
nuk parashikohet në pikën 2 të VKM nr. 83, datë 03.02.2016, e cila ka në përbërje një 
auditues në kundërshtim me pikën 3 të VKM nr. 83 datë 03.02.2016. Gjithashtu çështja e 
emërtimit të formës së organizimit të NJAB-ve si “zyrë”, “njësi” dhe “degë” është e pa 
përshtatur me specifikimet e parashikuara në pikën 2 të VKM nr.83 datë 03.02.2016. 
-Nga auditimi i mbulimit të njësive shpenzuese më shërbim auditimi rezulton se nga ana e 
DH/AB-së nuk është bërë  një analizë e përditësuar për 2021 në nivel sistemi, ku të 
paraqitet numri i njësive publike që duhet të kishin mbulim me shërbim të auditimit të 
brendshëm. Raport-Analiza e fundit e bërë është e datës, 03.09.2020 sipas së cilës në nivel 
sistemi janë 1782 njësi shpenzuese, nga të cilat mbulohen më shërbim auditimi 147 njësi 
(sipas planifikimit), kjo tregon që në nivel sistemi mbulimi me shërbim të auditimit të 
brendshëm është i ulët madje nuk është marrë shërbimi as me ndonjë nga format  e 
parashikuara  në germën “c” dhe “ç” të pikës 1 të nenit 10, të Ligjit nr.114/2015, të 
ndryshuar. 
-Nga verifikimi i plotësimit të strukturave me auditues të brendshëm rezultoi se në nivel 
sistemi në planin e vitit 2021 kanë qenë të planifikuar 485 auditues ndërsa në fakt numri i 
audituesve përgjatë vitit 2021 ka qenë 433, pra 52 auditues më pak, në 133 njësitë 
funksionale të NJAB-ve. 
-Nga verifikimi i kriterit të certifikimit të audituesve të brendshëm rezulton se në nivel 
sistemi 79% e audituesve janë të certifikuar dhe 21% të pa certifikuar dhe 13 NJAB të 
krijuara nuk kanë asnjë punonjës të certifikuar në strukturat e tyre, në kundërshtim me pikën 
3 të VKM nr. 83 datë 03.02.2016. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1.3, faqe 28-30 të 
Raporit të Auditimit) 
5.1Rekomandimi: Të merren masa nga titullarët e institucioneve në të cilat funksion 
struktura e auditit të brendshëm për plotësimin me auditues dhe plotësimin e kërkesës ligjore 
të certifikimit në përputhje me kërkesat ligjore. 

Në vijimësi 
5.2Rekomandimi: DH/AB të marrë masa për të propozuar pranë Ministrit të Financave dhe 
Ekonomisë, ndryshime në Ligjin nr.114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin 
Publik” i ndryshuar për vendosjen e penaliteteve për titullarët që nuk kanë plotësuar 
strukturën e NJAB-së në përputhje me parashikimet ligjore. 

Në vijimësi 
 

6. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i auditimeve të planifikuara dhe atyre të realizuara 
konstatohet se në 4 NJAB dhe pse me staf auditues nuk është realizuar asnjë mision auditimi 
dhe në 8 NJAB të krijuara si struktura, nuk ka pasur staf auditimi e për pasojë nuk është 
realizuar asnjë mision auditimi, gjë që tregon se këto njësi janë formale dhe kosto e mbajtjes 
së tyre në vend që t’i shërbejë zbatimit të ligjit është kthyer në një shpenzim të pa nevojshëm 
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dhe pa efektivitet për buxhetin e shtetit. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1.3, faqe 28-30 të 
Raporit të Auditimit) 
6.1 Rekomandimi:Të merren masa nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë, si përgjegjës 
për bashkërendimin dhe monitorimin e veprimtarisë së auditit të brendshëm në bashkëpunim 
me Strukturën Përgjegjëse të AB për të gjithë titullarët e NJAB-ve të cilët nuk realizojnë 
planet e tyre vjetore të auditimit dhe arsyet e devijimeve nga planet të analizohen  rast pas 
rasti. 

Në vijimësi 
7. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i plotësimit të pyetësorëve të vetëvlerësimit të NJAB-
ve rezultoi se 12 NJAB nuk kanë depozituar pranë DH/AB-së pyetësorët e vetëvlerësimit së 
bashku me raportet e veprimtarisë së tyre. 
Nga verifikimi i përgjigjeve të pyetësorëve të vetëvlerësimit rezultoi se për pyetjen e parë në 
këtë pyetësor të vetëvlerësimit “A është ngritur NJAB në përputhje me kërkesat e ligjit për 
auditimin e brendshëm dhe aktet nënligjore?”, përgjigjet e disa institucioneve janë 
vetëvlerësuar me nivele të kënaqshme dhe pse kanë probleme me strukturat dhe drejtuesit e 
tyre, duke sjellë për pasojë që rezultatet e këtyre pyetësorëve të vihen në dyshim për nivelin e 
besueshmërisë. Në vetëvlerësimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe ISSH, ku 
vetë DH/AB raporton se NJAB është në kundërshtim me Ligjin nr.114/2015, në pyetësor, 
është vetëvlerësuar në përputhshmëri të plotë me kuadrin rregullator, megjithëse drejtuesi 
është i pa certifikuar. Nga auditimi ka rezultuar se ky vetëvlerësim nuk paraqet situatën reale 
të NJAB-ve. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1.3, faqe 28-30 të Raporit të Auditimit) 
7.1 Rekomandimi: Nga ana Drejtorisë së Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm të  
merren masa për një analizë sa më objektive të gjendjes së NJAB-ve, ku pyetësorët e 
vetëvlerësimit të mos jenë i vetmi instrument i vlerësimit të indikatorëve 15-18, me qëllim që 
analiza me rezultatet e përmbledhura të pyetësorëve të vetëvlerësimit si pjesë e raportit të 
shërbejë për rritjen e efektivitetit të këtyre strukturave.  

Në vijimësi 
8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi harmonizimin e kuadrit ligjor dhe rregullator në 
fuqi mbi funksionet dhe kompetencat e Drejtorisë së Harmonizimit dhe Auditimit të 
Brendshëm (DH/AB) dhe Komisionit të Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm (KKAB) u 
konstatua se: pika 1 e nenit 21 të Ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 
publik” dhe pika 1 Kreu 1,VKM nr.116/17.02.2016 “Për mënyrën e organizimit, funksionimit 
dhe përbërjen e KKAB në sektorin publik dhe përcaktimin e tarifave të trajnimit”, ka 
mungesë të ndarjes së funksioneve të këtyre strukturave.  
Gjithashtu dhe Rregullorja e procedurave të çertifikimit të audituesve të brendshëm, miratuar 
me Urdhër të Ministrit të Financave nr.37, datë 16.03.2016,  neni 6 “Komisioni i Kualifikimit 
të audituesve te brendshëm” përcakton se ky Komision është përgjegjës për: 
-realizimin e detyrave dhe marrjen e vendimeve lidhur me procesin e çertifikimit,  
-shqyrtimin e dokumentacionit dhe miratimin e listës së kandidatëve për auditues të 
brendshëm, si dhe shqyrtimin e ankesave për mosregjistrim në listën e të kualifikuarve; 
-shqyrtimin dhe miratimin e programit dhe kalendarit të procesit të çertifikimit etj. 
Sipas pikës 2 të rregullores, KKAB është përgjegjës për shqyrtimin e dokumentacionit dhe 
miratimin e listës së kandidatëve për auditues të brendshëm, si dhe merret me shqyrtimin e 
ankesave në lidhje me këto lista.  
Sa sipër, kjo situatë mbart mungesën e ndarjes së funksioneve, pasi i njëjti organizëm, 
KKAB, është i përfshirë njëkohësisht në shqyrtimin dhe hartimin e dokumentacionit dhe më 
pas në miratimin e tij. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1.4 faqe 34-41 të Raportit).  
8.1 Rekomandimi: Të merren masa nga DH/AB në zbatim të kërkesave të Ligjit nr. 
114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, me ndryshime, për rishikimin dhe 
ndryshimin e kuadrit rregullator për çertifikimin dhe trajnimin e vijueshëm, me qëllim që të 
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sanksionohet një ndarje e qartë ndërmjet funksioneve administrative dhe vendimmarrëse të 
strukturave të DH/AB dhe KKAB.  
                                                                                                                  Deri në dhjetor 2022 
9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procesit të certifikimit të audituesve të brendshëm u 
konstatuan problematikat si në vijim: 
-Me memon datë 01.06.2017, të Sekretares së Përgjithshme, drejtuar Ministrit të Financave 
dhe Ekonomisë, është kërkuar vlerësimi dhe miratimi i modelit të certifikatës së audituesve të 
brendshëm, bashkëlidhur memos, sipas elementëve të parashikuar në pikën 2 të nenit 22 të 
“Rregullores për procedurat e çertifikimit të Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik”, i 
ndryshuar, nuk rezulton miratim zyrtar i modelit të certifikatës nga ana e Ministrit, model ky 
që vijon tu shpërndahet audituesve të brendshëm që prej vitit 2017. 
-Në lidhje me regjistrin e audituesve të certifikuar në sektorin publik u konstatua se të 52 
audituesit e brendshëm të kualifikuar fitues për vitin 2021 janë përshirë në Regjistrin 
Kombëtar të Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik me numrin përkatës individual të 
identifikimit, regjistër i përditësuar dhe publikuar edhe në faqen zyrtare të Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë i cili nuk jep informacione të mjaftueshme në lidhje me statusin e 
audituesve: aktiv ose pasiv në kryerjen e funksionit të audituesit, duke sjellë si pasojë  
paraqitjen e të dhënave jo të plota për audituesit e certifikuar në vite. (Më hollësisht trajtuar 
në pikën 2.1.4 faqe 34-41 të Raportit).  
9.1 Rekomandimi: Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm të marrë masa për 
përcjelljen për miratim te Ministri i Financave dhe Ekonomisë të modelit të certifikatës së 
audituesit të brendshëm, si dhe të marrë masa për rishikimin, përmirësimin dhe përditësimin e 
regjistrit të audituesve të brendshëm të certifikuar, me të dhëna shtesë në lidhje me statusin 
aktiv ose pasiv në kryerjen e funksionit të audituesit me qëllim që regjistri të jap të dhëna më 
të plota për audituesit e certifikuar në vite, të dhëna këto që mund të shërbejnë për 
analiza/metodologji të mëtejshme. 
                                                                                                                  Deri në dhjetor 2022 
10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se referuar nenit 20 “Trajnimi i vijueshëm 
profesional i audituesve të brendshëm” të Ligjit Nr. 114/2015 “Për Auditimin e brendshëm në 
Sektorin Publik” është nxjerrë Urdhëri nr.345 datë 31.12.2020 i Ministrit të Financave dhe 
Ekonomisë “Për miratimin e programit të trajnimit të vijueshëm profesional për audituesit e 
brendshëm në sektorin publik për vitin 2021”, i cili përfshin 3 module kryesore. 
Gjatë vitit 2021 rezultoi se trajnimi i vijueshëm profesional për vitin 2021 është organizuar 
on line, duke mos rezultuar efektiv për çdo temë, kryesisht për temat me raste studimore dhe 
karakter praktik. 
Nga krahasimi i të dhënave për numrin e planifikuar dhe faktik të audituesve pjesëmarrës në 
trajnim, rezulton një diferencë prej 10 punonjësish, diferencë e cila vjen si pasojë e 
ndërprerjes së marrëdhënieve të punësimit me NJAB së një pjesë të audituesve të brendshëm 
(dalje në pension, transferim në pozicione të tjera etj) dhe një pjesë për arsye shëndetësore 
nuk kanë aksesuar të gjitha trajnimet. Bazuar në pikën 2 të nenit 20 të Ligjit Nr. 114/2015 
“Për Auditimin e brendshëm në Sektorin Publik” i ndryshuar audituesit duhet t’i nënshtrohen 
trajnimit të vijueshëm profesional, të paktën 80 orë në dy vjet”, ku rezultojnë pa plotësuar 80 
orë vetëm audituesit e brendshëm të çertifikuar në vitin 2021. 
 (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1.5, faqe 34-41 të Raportit).  
10.1 Rekomandimi: Struktura përgjegjëse e Drejtorisë së Harmonizimit të Auditimit të 
Brendshëm, bazuar në analizën e nevojave për trajnim të audituesve të brendshëm, t’i 
paraqesë Komisionit të Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm propozime për programin 
dhe temat e Trajnimit të cilat të jenë të kombinuara on line dhe në auditor, me qëllim që 
procesi i trajnimeve të sigurojë arritjen e objektivave dhe të zbatohet me efektivitet. 
                                                                                                                  Deri në dhjetor 2022 
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11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi procedurat e përgatitjes së Raportit vjetor të vitit 
2021 të sistemit financiar të brendshëm publik mbi funksionimin dhe progresin e sistemit të 
MFK në sektorin publik, pyetësori i vetëvlerësimit nuk i është dërguar të gjithë njësive të 
qeverisjes së përgjithshmë (NJQP), në kuptim të nenit 4, pika 4 të Ligjit nr.10296 datë 
08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, pasi nuk janë përfshirë 
dhe njësitë e fondeve speciale, si dhe njësi të tjera varësie të cilat për nga forma e organizimit 
janë njëkohësisht dhe shoqëri aksionare (ku shteti ka 100% të kapitalit ose pjesën zotëruese të 
kapitalit siç janë: OSHEE, OST, KESH etj.) dhe njësi shpenzuese me buxhet të madh. Kjo ka 
sjellë si pasojë që, raporti vjetor i konsoliduar për kontrollin e brendshëm të sektorit publik i 
cili në kuptim të ligjit, është përmbledhje e raporteve vjetore për menaxhimin financiar dhe 
kontrollin e auditimin e brendshëm në sektorin publik, nuk është gjithëpërfshirës për sa i 
përket numrit të raportimit të të gjithë njësive të qeverisjes së përgjithshme, si dhe nuk mund 
të kemi një vlerësim të saktë mbi sistemin e MFK-së. Pyetësorët e vetëvlerësimit i janë 
dërguar vetëm 154 njësive publike, duke mos u përmbushur detyrimi ligjor që rrjedh nga neni 
18, pika 1 Ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 me ndryshime, konstatim i cili është shprehur dhe 
në audimet e mëparshme të KLSH-së. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.4, faqe 59-67 të 
Raportit).  
11.1 Rekomandimi: Të merren masa nga Drejtoria e Harmonizinit të Menaxhimit Financiar, 
Kontrollit dhe Kontabilitetit, për përfundimin e procesit të rishikimit të Ligjit Nr.10296 datë 
08.07.2010 i ndryshuar, neni 18, pika 1, me qëllim përfshirjen e të gjitha njësive publike 
përcaktuar në nenin 3 të ligjit, duke rishikuar dispozitat për vlerësimin e sistemit të kontrollit 
të brendshëm edhe në shoqëritë aksionare etj. 
                                                                                                                        Deri me 31.12.2022 
12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi  procedurat e përgatitjes së Raportit vjetor të vitit 
2021 të sistemit financiar të brendshëm publik mbi funksionimin dhe progresin e sistemit të 
MFK në sektorin publik, për ato njësi të cilat nuk kanë përmbushur detyrimin ligjor me datë 
28 Shkurt, nuk rezulton të jetë vënë në dijeni në formë shkresore nga DH/MFKK, Sekretari i 
Përgjithshëm i ministrisë, për zbatimin e sanksioneve të parashikuara nga neni 29, pika 1 i 
Ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 i ndryshuar deri me datë 17.03.2022. Pas kalimit të afatit 
ligjor (28 Shkurt) me memon datë 14.06.2022 nga DH/MFKK është njoftuar Sekretari i 
Përgjithshëm për tejkalimin e afatit ligjor nga 13 subjekte: Ministria për Europën dhe Punët e 
Jashtme, Agjencia për dialog dhe bashkëqeverisje, Sekretariati Teknik i KEK, Bashkia 
Bulqizë, Dibër, Himarë, Kavajë, Konispol, Lobohovë, Malësi e Madhe, Rrogozhinë, Delvinë 
dhe Këshilli i Qarkut Lezhë, për të cilat është kërkuar përmbushja e detyrimit ligjor të nenit 
29, pika 1, Ligji Nr.10296 datë 08.07.2010 i ndryshuar, por deri në përfundim të auditimit nuk 
rezulton që të jetë marrë masë për gjobitjen e këtyre subjekteve sipas ligjit. (Më hollësisht 
trajtuar në pikën 2.2.4, faqe 59-67 të Raportit).  
12.1 Rekomandimi: Të merren masa nga Sekretari i Përgjithshëm, në cilësinë e Nëpunësit të 
Parë Autorizues, për shqyrtimin dhe vlerësimin e subjekteve të cilat nuk kanë depozituar 
deklaratën dhe raportin përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemit të kontrollit të 
brendshëm të njësisë së tyre, me qëllim vendosjen e sanksioneve/gjobitjen parashikuar nga 
neni 29, pika 1, i Ligjit Nr.10296 datë 08.07.2010 i ndryshuar. 

                                                                                                                 Menjëherë 
13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi procedurat e përgatitjes së Raportit vjetor të vitit 
2021 të sistemit financiar të brendshëm publik mbi funksionimin dhe progresin e sistemit të 
MFK në sektorin publik, Raporti vjetor nuk ka format tip/strukturë të miratuar me akt 
nënligjor i cili të përmbajë elementë të përcaktuar funksionalë dhe ligjorë. Raporti përmban 
elementët e përcaktuar në legjislacionin për MFK dhe aktet në zbatim të tij, por mungesa e 
një formati tip të miratuar për strukturën e raportit të KBFP, nuk unifikon paraqitjen e 



93 
 

dhënave të trajtuara në raport dhe për pasojë krijon konfuzion, konstatim i dalë dhe nga 
auditimet e mëparshme të KLSH, i cili është pranuar nga DH/MFKK. 
- Gjithashtu, Raporti nga pikëpamja strukturore/formale nuk përmban një rubrikë të veçantë 
ku të shprehet “opinioni”, vlerësimi objektiv e profesional i DH/MFKK, mbi perfomancën e 
njësive publike bazuar në 18 indikatorët, me qëllim që të japë siguri të arsyeshme në të gjitha 
aspektet materiale, me kriteret e përcaktuara, dhe pse në rubrikën “përmbledhje ekzekutive” 
bëhet një sintezë e rubrikave/kapitujve përbërës të Raportit, por nuk është miratuar 
dokumenti standard për strukturën e raportit me rubrikë të veçantë mbi “opinionin” nëse janë 
arritur apo jo objektivat e përcaktuara. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.4, faqe 59-67 të 
Raportit). 
13.1 Rekomandimi: Drejtoria e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik të 
marrë masa për miratimin e formatit tip/strukturës së raportit vjetor të kontrollit të brendshëm 
financiar publik ku të përfshijë dhe rubrikën “opinion” e cila të jetë shprehje e qartë e 
vlerësimit përfundimtar mbi efektivitetin e sistemeve të kontrollit të brendshëm. 
 

Deri me 31.12.2022 
14. Gjetje nga auditimi: Me Urdhërin nr. 89, datë 13.06.2018 “Për miratimin e strukturës 
dhe të organikës së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë” të Kryeministrit është miratuar 
struktura e institucionit nga ku Sektori i kontabilitetit, përbëhet nga 3 punonjës. Për periudhën 
objekt auditimi (01.01.2021 deri në 31.12.2021) u konstatua se 1(një) vend në pozicionin 
“specialist”, nuk është plotësuar. Nga ana e MFE nuk rezulton të jetë bërë kërkesë pranë 
DAP. Mos plotësimi i strukturës organike të sektorit sjell performancë dhe efektivitet të ulët 
të veprimtarisë së tij. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6, faqe 74-83 të Raportit). 
14.1 Rekomandimi: Të merren masa nga MFE/titullari i institucionit që në bashkëpunim me 
Departamentin e Administratës Publike të fillojnë procedurat për plotësimin e vendit të lirë 1 
(një) në pozicionin “specialist” në Sektorin e Kontabilitetit. 
                                                                                                                                    Menjëherë 
15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se nuk është kryer nga ana e Drejtorisë së 
Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, asnjë analizë e pyetësorëve të dërguar 
nga njësitë publike, me qëllim përcaktimin e saktësisë dhe konsistencës së plotëtimit të tyre, 
ku nga 138 subjekte që kanë raportuar/plotësuar pyetësorin, për 120 subjekte nuk është bërë 
vlerësimi. (Diferenca 18 subjekte që kanë raportuar por dhe i është bërë vlerësimi i cilësisë). 
Për pasojë analiza e raportuar në Raportin vjetor të KBFP për vitin 2021, për sistemet e 
kontrollit të brendshëm, bazuar mbi pyetësorët e vetëvlerësimit të pa testuar për vlefshmërinë 
dhe saktësinë e të dhënave të raportuara, rezulton e përgjithshme dhe e pashoqëruar me 
analiza të të dhënave të konsoliduara për njësitë publike,duke mos reflektuar kështu situatën 
reale të sistemeve të kontrollit në njësitë publike. Këto veprime sjellin si pasojë, që 
institucionet të mos informohen mbi çështjet që kanë nevojë për përmirësim, dhe aq më pak 
të arrijë të bëj një analizë krahasuese të situatës së sistemeve të kontrollit ndër vite. (Më 
hollësisht trajtuar në pikën 2.2.1, faqe 41-46 të Raportit).  
15.1 Rekomandimi: DH/MFKK të marrë masa në të ardhmen që në hartimin e Raportit 
Vjetor për KBFP, të mbështetet në të dhënat e identifikuara gjatë kontrollit të cilësisë të 
ushtruara në NJQP dhe të krahasuara me pyetsorët e vetëvlerësimit me qëllim që të bëjë 
vlerësimin e pyetësorëve të vetëvlerësimit mbi përcaktimin e saktësisë dhe konsistencës së 
plotësimit të tyre. 
                                                                                                           Menjëherë dhe në vijimësi 
16. Gjetje nga auditimi: Vlerësimi i sistemit realizohet sipas ndarjes në 17 parime ku në 
total për këto parime përfshihen nga 114 pyetje. 



94 
 

Vlerësimi i pyetësorëve të “Vetëvlerësimit të komponentëve të menaxhimit financiar dhe 
kontrollit” realizohet në bazë të  kapitullit nr 2 të urdhërit nr 224 të datës 16.12.2021 të 
ministrit të financave si më poshtë: 
- Sistemi konsiderohet efektiv nëse 70% e pyetjeve, pjesë përbërese e parimit, karakterizohen 
nga përgjigje të argumentuara dhe të mbështetura në evidenca të cilat pasqyrojnë një sistem 
efektiv të MFK-së. Sistemi konsiderohet pjesërisht efektiv nëse 40%-70% e pyetjeve, pjesë 
përbërese e parimit, karakterizohen nga përgjigje të argumentuara dhe të mbështetura në 
evidenca të cilat pasqyrojnë një sistem efektiv të MFK-së. Sistemi do të konsiderohet jo 
efektiv nëse 0%-40% e pyetjeve, pjesë përbërese e parimit, karakterizohen nga përgjigje të 
argumentuara dhe të mbështetura në evidenca të cilat pasqyrojnë një sistem efektiv të MFK-
së. 
Nga auditimi u konstatua se vlerësimi i pyetësorëve të “Vetëvlerësimit të komponentëve të 
menaxhimit financiar dhe kontrollit” referuar urdhërit të sipërcituar nuk parashikon mënyrën 
e vlerësimit të pyetjeve përberëse të parimit. Një mungesë e tillë metodologjie vendos në 
dyshim vlerësimin e vetë parimit i cili përbëhet nga mesatarja e pyetjeve përkatëse. 
Gjithashtu përsa i përket pyetjeve pjesë përbërëse të indikatorit nr 14 për Monitorimin e 
Performancës së Sistemeve të Kontrollit të Brendshëm në Njësitë Publike “Efektiviteti i 
mekanizmave bazë të përgjegjshmërisë menaxheriale në njësitë e sektorit publik” 
konstatohet se e njëjta pyetje dhe e njëjta përgjigje si pasojë e mungësës së sipër konstatuar 
vlerësohet një herë në aspektin cilësor (po, pjesërisht,jo) dhe një herë në aspektin sasior (1, 2, 
3, 4) nga DH/MFKK.(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.1, faqe 41-46 të Raportit).  
16.1 Rekomandimi: DH/MFKK të marrë masa për vlerësimin e pyetjeve përkatëse të 
parimit sipas të njëjtës metodologji të veçantë me qëllim që të arrihet në konkluzione dhe të 
merren masat e duhura per rritjen e fektivitetit të sistemit të menaxhimit financiar dhe të 
kontrollit. 
                                                                                                           Menjëherë dhe në vijimësi 
17. Gjetje nga auditimi: Të dhënat e raportuara të 9 institucioneve në Raportin Vjetor të 
Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, kapitulli III “Vlerësimi i cilësisë së sistemit të 
kontrollit të brëndshëm” nuk reflektojnë plotësisht cilësinë e sistemit të kontrollit të 
brendshëm për vitin 2021, por kryesisht për vitin 2020, pasi ato i përkasin vlerësimit të 
cilësisë/monitorimit të institucioneve të realizuara nga ana e DH/MFKK në fillim të vitit 
2021 por që identifikojnë mangësitë kryesore të sistemit të kontrollit të brëndshëm për vitin 
2020.Për sa më sipër në këtë kapitull DH/MFKK nuk duhet të paraqiste vlerësimet e 
cilësisë/monitorimit të institucioneve të sipërpërmëndura pasi ato nuk e reflektojnë në mënyrë 
të plotë gjëndjen e sistemit të kontrollit të brëndshëm për vitin 2021. (Më hollësisht trajtuar 
në pikën 2.2.3, faqe 54-59 të Raportit).  
17.1 Rekomandimi: Drejtoria e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik të 
marrë masa, që monitorimet/vlerësimet e cilësisë e kryera gjatë vitit të realizohen në mënyrë 
dhe afat kohor të tillë që të reflektojnë në mënyrë të plotë dhe drejtë gjëndjen e sistemit të 
kontrollit të brëndshëm për të qënë pjesë e Raportit Vjetor të Kontrollit të Brendshëm 
Financiar Publik të vitit përkatës. 
                                                                                                           Menjëherë dhe në vijimësi 
18. Gjetje nga auditimi: Të dhënat e pasqyruar për subjektet në regjistrin e NA dhe NZ nuk 
janë të unifikuara në emërtime dhe përmbajtje, pasi në disa raste evidentohet mungesa e të 
dhënave mbi pozicionin e nëpunësit zbatues dhe autorizues, pozicionin sipas struktures, apo 
arsimimin. Nga auditimi janë konstatuar dublikime të dhënash mbi nëpunësit zbatues dhe 
autorizues në disa institucione, apo projekte; informacioni i paraqitur në regjistër nuk është i 
përditësuar, duke identifikuar nëpunës autorizues apo zbatues të cilët edhe pse janë të 
konfirmuar, nuk rezultojnë në regjistër.  
Gjithashtu, u konstatua se nga ana e DH/MFKK përgjatë vitit 2021 janë konfirmuar 472 raste 
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përsa i përket NA dhe NZ nga të cilët 238 NA dhe 186 NZ, për të cilët kryer procesi 
ivlerësimit të përputhshmërisë së kritereve dhe më pas të konfirmimit të tyre, por që referuar 
legjislacionit përkatës në fuqi nuk është në fushën e detyrave të saj. (Më hollësisht trajtuar në 
pikën 2.2.2, faqe 46-54 të Raportit).  
18.1 Rekomandimi:Nëpunësi i Parë Autorizues në bashkëpunim me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik të marrë masa për 
përditësimin, detajimin dhe unifikimin e një regjistri të plotë të nëpunësit autorizues dhe 
zbatues. Po ashtu të marrë masa të  rregullojë situatën e krijuar për procesin e konfirmimit të 
NA dhe NZ duke hartuar akte ligjore ku të përcaktohet struktura përkatëse që do ta kryejë 
këtë detyrë.                                                                                                            

Menjëherë  
19. Gjetje nga auditimi: Referuar indikatorit numër 12 konstatohet se në të gjitha rastet nga 
ana e DH/MFKK është marrë si njësi bazë raportimi dhe është vlerësuar në bazë të planit të 
veprimit të institucioneve përsa i përket vitit 2022 dhe jo planit të veprimit të institucioneve 
për vitin 2021, kjo edhe për faktin që në pyetsorin e dërguar nuk është i qartë viti për të cilin 
institucionet raportuese do të raportojnë planin e veprimit të MFK. Përsa më sipër vlerësimi i 
indikatorit numër 12 përsa i përket planit të veprimit të institucioneve  nga ana e DH/MFKK 
nuk përfaqson gjëndjen e tyre për vitin 2021 por atë të vitit 2022. 
-Referuar indikatorit numër 13 konstatohet se në të gjitha rastet përsa i përket grupimeve të 
institucioneve “Bashki dhe këshill qarku”, “Ministri” dhe “Institucione varësie’ raportimi i 
bërë nuk identifikon numrin e njësive të varësisë që kanë raportuar. Rrjedhimisht 
gjithëpërfshirja është e paplotë dhe pse vlerësuar pozitivisht nga ana e DH/MFKK, veprime 
këto në kundërshtim me Indikatorin nr. 13 “Treguesi i Performancës” të Urdhrit nr. 117 të 
datës 01.04.2019 “Për miratimin e metodologjisë për monitorimin e performancës së sistemit 
të kontrollit të brëndshëm të njësive publike” të ndryshuar, si dhe në mënyrën e vlerësimit të 
indikatorit të mësipërm.  
-Referuar indikatorit numër 14 konstatohet se në disa raste për përgjigje të ngjashme 
vlerësimi nga ana e DH/MFKK është i ndryshëm dhe për përgjigje të ndryshme vlerësimi 
është i njëjtë, duke komprometuar konkluzionet e arritura mbi këtë bazë vlerësimi. (Më 
hollësisht trajtuar në pikën 2.2.3,  faqe 54-59 të Raportit).  
19.1 Rekomandimi: Drejtoria e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik si 
strukturë përgjegjës për raportimin dhe monitorimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm në 
sektorin publik,të marrë masa që në pyetsorët e dërguar njësive publikë të jetë një seksion ku 
të identifikohet viti në të cilin njësia duhet të paraqesë planin e veprimit të menaxhimit 
financiar dhe kontrollit dhe numri i njësive të varësisë të cilët kanë raportuar dhe me të cilët 
është konsoliduar pyetësori 

Menjëherë  
 
 
 

 

 

 

 

 



96 
 

 

V. ANEKSE  
Aneksi nr.1.12 Mbi hartimin dhe zbatimin e planeve strategjike dhe vjetore nga ana e 
struktutrave të auditit të brendshëm. 
 
Tabela nr.1: “Institucionet të cilat nuk janë mbuluara me shërbim të auditimit të brendshëm përgjatë vitit 2021” 

Nr Intitucioni Numri I institucioneve 
        I BASHKI 9 
1 Bashkia Pustec   
2 Bashkia Tropoje                   
3 Bashkia Belsh        
4 Bashkia Has          
5 Bashkia Pukë        
6 Bashkia Konispol                 
7 Bashkia Delvinë                   
8 Bashkia Këlcyrë   
9 Bashkia Përmet   
       II INST. TË PAVARURA 23 
1 Presidenca (3535)   
2 Aparati i Keshillit te Ministrave (3535)   
3 Akademia e Shkencës (3535)   
4 Shkolla e Magjistraturës (3535)   
5 Qendra Kombëtare e Kinematografisë (3535)   
6 Avokati i Popullit (3535)   
7 Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil (3535)   
8 Autoriteti i Konkurencës (3535)   
9 Qendra kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit (3535)   
10 Agjencia për Diasporën (3535)   
11 Agjencia për Hapje, Dialog dhe Bashkeqeverisje (3535)   
12 Agjencia e Zhvillimit te Territorit   
13 Agjencia Autonome e Auditimit te Fondeve të BE  (3535)   
14 Komiteti Shtetëror i Kulteve   

15 
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale (3535)   

16 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535)   
17 Instituti i studimeve të krimeve të komunizmit (3535)   
18 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (3535)   
19 Kolegji i Posacem i Apelimit (3535)   
20 Komisioneri Publik (3535)   
21 Avokatura e shtetit (3535)   
22 Këshilli i Lartë i Prokurorisë   
III TOTALI 32 
Burimi: DH/AB-Përpunuar nga grupi i auditimit (2022) 

 
 
Tabela nr.2“ Lista e NJAB-ve të cilat i kanë të gjithë audiuesit e pacertifikuar” 
Nr. INSTITUCIONI  
1 Kontrolli i Lartë i Shtetit  
2 Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve  
3 Spitali Rajonal Fier  
4 Qendra Spitalore Lushnjë  
5 Spitali Rajonal Shkodër  
6 Ujës.Kanalizime Lushnjë 
7 Bashkia Kucovë  
8  Bashkia Skrapar                 
9 Bashkia Dibër      
10 Bashkia Shijak     
11 Bashkia Fushë Arrëz        
12 Bashkia Rrogozhinë  
13  Bashkia Vorë       
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Tabela nr.3: “Institucionet të cilat në fazën e planifikimit kanë planifikuar më pak se 3 punonjës” 

NR. Institucioni nr. i audituesve të planifikuar 
1 Nj.Vend. Op.Kujd.Shend. Tirane  2 
2 Kuvendi i RSH 2 
3 Prokurroria e Pergjithshme   2 
4 Gjykata Kushtetuese 1 
5 Kontrolli i Larte i Shtetit  2 
6 QSUT Nene Tereza  2 
7 Qendra Spitalore Berat  1 
8 Spitali Rajonal Elbasan 1 
9 Spitali Rajonal Fier  1 
10 Qendra Spitalore Lushnje  1 
11 Spitali Rajonal Gjirokaster  1 
12 Qendra Spitalore Korçe  1 
13 Spitali Rajonal Kukes  1 
14 Spitali Rajonal Shkoder  1 
15 Q. Spitalore  Vlore 1 
16 ALBCONTROL         2 
17 Rezidenca Stud Univ nr.1 1 
18 Ujes.Kanalizime Lushnje 1 
19 Ujesjelles Kanalizime Korce  1 
20 Ujesjelles Kanalizime Pogradec 2 
21 Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 
22  Bashkia Skrapar                 1 
23 Bashkia Cërrik     1 
24 Bashkia Prrenjas  2 
25 Bashkia Divjakë  1 
26 Bashkia Patos     2 
27 Bashkia Memaliaj              1 
28 Bashkia Tepelenë             2 
Burimi: DH/AB-Përpunuar nga grupi i auditimit (2022) 

Tabela nr.4: “Realizimet e planifikuara dhe faktikë të NJAB-ve dhe koificenti “auditime/audites”për vitin 
2021” 

NJAB 

Auditime   
Gjithsej Nr. i 

Audituesv
e 

Auditime/auditu
es Pla

n 
Fak

t 
Gjykata Kushtetuese 6 0 6 0.0 
Keshilli i Larte Gjyqesor 13 0 26 0.0 
Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor.Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetsor 
Tiranë 5 0 10 0.0 
Spitali Rajonal Durrës 4   8 0.0 
Spitali Rajonal Elbasan 5 0 5 0.0 
Spitali Rajonal Gjirokastër  5 0 5 0.0 
Bashkia Vorë       4 1 12 0.1 
Bashkia Fier         11 3 33 0.1 
Bashkia Gramsh                 6 2 18 0.1 
Bashkia Krujë      6 2 18 0.1 
Bashkia Kuçovë  6 2 18 0.1 
Universiteti Politeknik i Tiranës  4 1 8 0.1 
Posta Shqiptare   sh.a 8 6 46 0.1 
Bashkia Dimal    7 3 20 0.2 
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 22 21 133 0.2 
Instituti i Sigurimeve Shoqërore 15 13 80 0.2 
Bashkia Bulqizë  10 5 30 0.2 
Bashkia Lezhë     14 7 42 0.2 
Ujësjellës Kanalizime Elbasan 9 4 21 0.2 
Bashkia Tiranë    16 12 62 0.2 
Bashkia Shijak     5 3 15 0.2 
Universiteti i Tiranës  6 6 30 0.2 
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor    14 11 54 0.2 
Bashkia Malesi e Madhe              8 5 24 0.2 
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë  24 15 71 0.2 
Bashkia Vau Dejës            14 9 42 0.2 
AZHBR 9 8 36 0.2 
Bashkia Librazhd                 9 6 27 0.2 



98 
 

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit  10 8 36 0.2 
Ujësjellës Kanalizime Durrës sh.a 10 7 30 0.2 
Bashkia Klos        7 5 21 0.2 
OSHEE sh.a Tiranë   22 18 75 0.2 
Bashkia Dropull  15 11 45 0.2 
Autoriteti Rrugor Shqiptar  4 3 12 0.3 
Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare 10 5 20 0.3 
Ujësjellës Kanalizime Shkodër 9 7 27 0.3 
KESH sh.a Tiranë      9 8 30 0.3 
Spitali Rajonal Fier  5 4 15 0.3 
Bashkia Elbasan                 10 9 33 0.3 
Ministria e Brendshme  21 19 69 0.3 
Bashkia Rrogozhinë          9 5 18 0.3 
Bashkia Korçë     7 4 14 0.3 
Ministria e Mbrojtjes  14 10 35 0.3 
Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tiranë  8 7 24 0.3 
Bashkia Peqin 10 9 30 0.3 
Enti Kombëtar i Banesave 10 9 30 0.3 
Bashkia Durrës   11 10 33 0.3 
Agjencia Shteterore e Kadastres 9 11 36 0.3 
Universiteti " L.Gurakuqi" Shkodër  8 5 16 0.3 
Bashkia Kamëz   8 6 19 0.3 
Bashkia Patos     14 9 28 0.3 
Agrokredit sha  17 17 51 0.3 
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 8 8 24 0.3 
Bashkia Fushë Arrëz        6 6 18 0.3 
Bashkia Kavajë   8 8 24 0.3 
Bashkia Lushnjë                10 10 30 0.3 
Bashkia Pogradec              7 7 21 0.3 
Hekurudha Shqiptare sh.a  5 5 15 0.3 
Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme  15 10 30 0.3 
Universiteti "A.Moisiu" Durrës 6 6 18 0.3 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë 32 32 95 0.3 
Bashkia Kukës    19 16 46 0.3 
Shërbimi Social Shtetëror     10 7 20 0.4 
Ministria e Drejtësisë  18 26 74 0.4 
OST sh.a Tiranë      9 10 28 0.4 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 15 16 43 0.4 
Bashkia Kolonjë                 8 6 16 0.4 
Bashkia Mallakastër         4 3 8 0.4 
Fondi Shqiptar i Zhvillimit  9 6 16 0.4 
Ujësjellës Kanalizime Tiranë 8 9 24 0.4 
Alb Gaz sha  9 7 18 0.4 
Bashkia Roskovec             6 7 18 0.4 
Ministria e Arsimit dhe Sportit  18 14 36 0.4 
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 16 18 46 0.4 
Bashkia Shkodër                10 8 20 0.4 
Drejt. Përgjithshme e Arkivave 5 4 10 0.4 
Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 8 10 24 0.4 
Albpetrol  sh.a Fier     12 15 36 0.4 
Bashkia Kurbin   6 5 12 0.4 
Instituti i Statistikave 6 5 12 0.4 
Kontrolli i Larte i Shtetit 6 5 12 0.4 
Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë 6 5 12 0.4 
SHISH 20 17 40 0.4 
Bashkia Mirditë  7 6 14 0.4 
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 11 12 28 0.4 
Ministria e Kulturës   7 6 14 0.4 
Bashkia Prrenjas                8 7 16 0.4 
Bashkia Cërrik     6 8 18 0.4 
Prokuroria e Përgjithshme   10 9 20 0.5 
Ministria e Shëndetësisë & Mbrojtjes Sociale 13 18 38 0.5 
Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor .Drejtoria Qendrore 20 21 44 0.5 
Agjensia e Ofrimit të Shërbimeve  Publike të Integruara 5 5 10 0.5 
ALBCONTROL  sh.a      5 5 10 0.5 
Autoriteti Portual Durrës 7 7 14 0.5 
Bashkia Memaliaj              8 4 8 0.5 
Dr.Përgj.Tatim Taksave Vendore (B.Tirane) 7 7 14 0.5 
Rezidenca Studentore Universitare nr 2 sh.a 6 6 12 0.5 
Universiteti "I.Qemali" Vlorë  5 5 10 0.5 
Universiteti Bujqësor ,Tiranë 5 6 12 0.5 
Radio-Televizioni Shqiptar 5 8 15 0.5 
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Bashkia Berat     8 13 24 0.5 
Bashkia Mat        6 10 18 0.6 
Bashkia Dibër      6 8 14 0.6 
Bashkia Gjirokastër          7 8 14 0.6 
Bashkia Devoll   6 7 12 0.6 
Spitali Universitar i Traumës Tiranë  5 9 15 0.6 
Ujësjellës Kanalizime Pogradec 5 6 10 0.6 
Bashkia Maliq     7 11 18 0.6 
Bashkia Himarë  3 2 3 0.7 
Drejt.Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit 6 8 12 0.7 
QSU Nënë Tereza  11 12 18 0.7 
Ujësjellës Kanalizime  Vlorë 6 4 6 0.7 
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve  16 19 26 0.7 
Spitali Rajonal Shkodër  4 3 4 0.8 
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 39 49 62 0.8 
Bashkia Skrapar                 5 4 5 0.8 
Ujësjellës Kanalizime Korçë 5 4 5 0.8 
Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve 6 6 6 1.0 
Kuvendi i RSH 5 5 5 1.0 
Rezidenca Studentore Universitare nr 1 sh.a 5 5 5 1.0 
Spitali Rajonal Berat  4 4 4 1.0 
Spitali Rajonal Kukës  4 4 4 1.0 
Spitali Rajonal Vlorë 4 4 4 1.0 
Ujësjellës Kanalizime Lushnjë 4 4 4 1.0 
Agjencia Kombetare e Mbrojtjes Civile 0 0 0   
Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare 0 0 0   
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve 0 0 0   
Bashkia Divjakë  0 10 0   
Bashkia Tepelenë             0 8 0   
Spitali Rajonal Korcë 0 0 0   
Spitali Rajonal Lushnjë 0 0 0   
Universiteti Mjekësisë 0 0 0   
Burimi: DH/AB-Përpunuar nga grupi i auditimit 

Tabela nr.5 “ Gjetjet në numër dhe në vlerë sipas NJAB-ve për vitin 2021” 

NR INSTITUCIONI  Nr. i 
auditues 

Nr i 
auditimeve 

Shuma e dëmit 
ekonomik(000) 

lekë 
Gjetjet ne 

numër  
1 Ministria e Financave & Ekonomisë  7 15 69869 158 
2 Ministria e Infra. & Energjise  6 18 1614 66 
3 Ministria e Bujqesise & Zhvill. Rural 4 18 0 248 
4 Ministria e Shendetesise & Mb.Sociale 5 26 179037 165 
5 Ministria e Drejtesise  4 10 11063 120 
6 Ministria e Mbrojtjes  5 19 12345 226 
7 Ministria e Brendshme  8 10 9367 208 
8 Ministria për Europën & P.Jashtme  5 14 245 133 
9 Ministria e Arsimit, Sportit & Rinisë 5 6 46 83 

10 Ministria e Kultures   2 8 2555 71 
11 Ministria e Turizmit & Mjedisit  5 16 0 0 
12 Drejt.Pergj.Doganave 8 12 60276.3 116 
13 Drejt.Pergj.Tatimeve 8 10 0 137 
14 Agjensia Kombëtare Punesimit & Aftesive 3 7 3690 100 
15 Sherbimi Social Shteteror     2 9 206 51 
16 Enti Komb.Banesave 3 8 1918 631 
17 Autoriteti Komb. i Ushqimit 3 8 767.5 22 
18 AZHBR 3 6 0 29 
19 Dr.Qend. Op.Kujd.Shend. 2 0 115 104 
20 Nj.Vend. Op.Kujd.Shend. Tirane  2 49 0 0 
21 Drejt.Pergjith.Policise 5 19 2375 170 
22 Drejt.Pergj.Burgjeve  3 11 660 57 
23 D.P.Transportit Rrugor    7 8 2067 82 
24 Drejtoria e Rezervave   2 7 0 74 
25 Dr.Pergj.Tatim Taks.Vendore  5 11 95199.2 166 
26 Agjensia Shteterore e Kadastres  5 5 27834 127 
27 Drejtoria e Sherb.Qeveritare 3 5 0 12 
28 Agjensia e Ofrimit te Sherb. Pub.te Integruara 2 7 0 7 
29 Autoriteti Portual Durres 3 3 11851 55 
30 Autoriteti Rrugor Shqiptar  3 13 559.9 30 
31 Inst.Sig.Shoqerore 8 21 1340.2 135 
32 Fondi i Sg. Kujdesit Shendetesor 12 6 505 309 
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33 Fondi Shqiptar i Zhvillimit  4 5 0 22 
34 Kuvendi i RSH 2 8 0 7 
35 Keshilli i Larte Gjygjesor  4 9 360 40 
36 Prokurroria e Pergjithshme   2 0 2633 83 
37 Gjykata Kushtetuese 1 17 0 0 
38 SHISH 3 5 449.67 43 
39 Instituti i Statistikave 2 6 0 35 
40 Kontrolli i Larte i Shtetit  2 0 0 16 
41 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve  3 5 0 0 
42 Zyra e Inspektorit te Larte te Drejtesise 2 0 0 26 
43 Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare 2 8 0 0 
44 Radio-Televizioni Shqiptar 3 4 0 32 
45 Drejtoria e Pergj. Arkivave 2 6 0 0 
46 Universiteti i Tiranes  6 1 0 24 
47 Universiteti Politeknik i Tiranes  2 6 0 1 
48 Universiteti Bujqesor Tiranes 3 0 0 18 
49 Universiteti Mjekesise 2 6 0 0 
50 Universiteti "A.Moisiu" Durres 3 5 0 0 
51 Universiteti "L.Gurakuqi" Shkoder  3 5 0 9 
52 Universiteti "Ismail Qemali" Vlore 3 12 0 13 
53 QSUT Nene Tereza  2 9 0 24 
54 Spitali i Traumës Tiranë  2 7 39.4 28 
55 Spitali Shefqet Ndroqi Tiranë  3 4 0 27 
56 Qendra Spitalore Berat  1 2 0 35 
57 Spitali Rajonal Durres 3 0 2 18 
58 Spitali Rajonal Elbasan 1 4 0 0 
59 Spitali Rajonal Fier  1 0 0 0 
60 Qendra Spitalore Lushnje  1 0 0 0 
61 Spitali Rajonal Gjirokaster  1 0 0 0 
62 Qendra Spitalore Korçe  1 4 0 0 
63 Spitali Rajonal Kukes  1 3 105.5 39 
64 Spitali Rajonal Shkoder  1 4 0 10 
65 Q. Spitalore  Vlore 1 17 93.95 29 
66 AGROKREDIT  4 23 0 205 
67 Sh.a Kesh Tirane      7 15 0 113 
68 Sh.a.Albpetrol Fier     4 10 55056 91 
69 Sha OST Tirane      5 18 0 37 
70 OSHEE sha  22 5 7478 292 
71 Hekurudha Shqiptare sha 3 6 5 49 
72 Posta Shqiptare   sha  11 7 4947.7 0 
73 Alb Gaz sha  2 5 0 49 
74 ALBCONTROL         2 5 0 5 
75 Rezidenca Stud Univ nr.1 1 6 0 0 
76 Rezidenca Stud Univ nr.2 2 7 0 6 
77 Ujes.Kanalizime Durres 2 4 0 8 
78 Ujes.Kanalizime Elbasan  5 4 452.5 24 
79 Ujes.Kanalizime Lushnje 1 4 0 0 
80 Ujesjelles Kanalizime Korce  1 6 0 32 
81 Ujesjelles Kanalizime Pogradec 2 7 0 61 
82 Ujesjelles Kanalizime Shkoder 3 9 0 21 
83 Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 4 0 33 
84 Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 8 0 44 
85 Bashkia Berat     2 8 2110 74 
86 Bashkia Ura Vajgurore    3 2 314 47 
87 Bashkia Kucove  3 4 0 0 
88  Bashkia Skrapar                 1 13 0 27 
89 Bashkia Bulqize  3 7 0 64 
90 Bashkia Diber      3 5 0 5 
91 Bashkia Klos        3 10 0 25 
92 Bashkia Mat        3 11 0 5 
93 Bashkia Durres   3 2 0 67 
94 Bashkia Kruje      3 3 0 1 
95 Bashkia Shijak     3 5 0 20 
96 Bashkia Cërrik     1 10 0 25 
97 Bashkia Elbasan                 5 8 221 68 
98 Bashkia Gramsh                 3 6 0 36 
99 Bashkia Librazhd                 2 9 81 34 

100 Bashkia Peqin    3 7 158.8 4 
101 Bashkia Prrenjas  2 3 116.4 9 
102 Bashkia Divjakë  1 9 0 0 
103 Bashkia Fier         2 10 0.00 58 
104 Bashkia Lushnjë                3 3 353 78 
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105 Bashkia Mallakaster         2 9 20 39 
106 Bashkia Patos     2 7 5965 18 
107 Bashkia Roskovec             3 10 284.46 3 
108 Bashkia Dropull  3 6 1164 38 
109 Bashkia Gjirokaster          3 4 0 50 
110 Bashkia Memaliaj              1 8 0 20 
111 Bashkia Tepelenë             1 8 5348.7 8 
112 Bashkia Devoll    2 6 0 32 
113 Bashkia Kolonje                 2 4 644 19 
114 Bashkia Korce     3 11 0 48 
115 Bashkia Maliq     3 7 71.2 155 
116 Bashkia Pogradec              3 16 0 58 
117 Bashkia Kukes    3 5 2402 278 
118 Bashkia Kurbin   2 7 0 40 
119 Bashkia Lezhe     3 6 0 0 
120 Bashkia Mirdite  3 3 0 43 
121 Bashkia Fushë Arrëz        3 5 0 10 
122 Bashkia Malesia e Madhe              3 8 0 23 
123 Bashkia Shkoder                3 9 181 99 
124 Bashkia Vau Dejes            3 6 0 52 
125 Bashkia Kamëz   3 8 6429 41 
126 Bashkia Kavajë   3 5 0 48 
127 Bashkia Rrogozhine  2 12 0 54 
128 Bashkia Tiranë    9 1 0 171 
129  Bashkia Vorë       1 2 0 9 
130 Bashkia Himarë  1 8 0 6 
131 Bashkia Sarande 3 5 87 36 
132 Bashkia Selenicë       3 8 0 23 
133 Bashkia Vlore      3 0 0 51 

134 Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së 
Bimëve 0 0 0 0 

135 Agjencia Kombetare e Mbrojtjes Civile 0 0 0 0 
  TOTALI  433 1029 593078.38 7660 
 

Tabela nr. 6:“Institucionet me gjetje me vlerë më të vogël së 100,000 lekë për vitin 2021” 

 
Nr. Institucioni Gjetjet(000)lekë 

1 Ministria e Bujqesise & Zhvill. Rural 0 
2 Ministria e Arsimit, Sportit & Rinisë 46 
3 Ministria e Turizmit & Mjedisit  0 
4 Drejt.Pergj.Tatimeve 0 
5 AZHBR 0 
6 Nj.Vend. Op.Kujd.Shend. Tirane  0 
7 Drejtoria e Rezervave   0 
8 Drejtoria e Sherb.Qeveritare 0 
9 Agjensia e Ofrimit te Sherb. Pub.te Integruara 0 
10 Fondi Shqiptar i Zhvillimit  0 
11 Kuvendi I RSH 0 
12 Gjykata Kushtetuese 0 
13 Instituti i Statistikave 0 
14 Kontrolli I Larte I Shtetit  0 
15 Komisioni Qendror I Zgjedhjeve  0 
16 Zyra e Inspektorit te Larte te Drejtesise 0 
17 Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare 0 
18 Radio-Televizioni Shqiptar 0 
19 Drejtoria e Pergj. Arkivave 0 
20 Universiteti i Tiranes  0 
21 Universiteti Politeknik i Tiranes  0 
22 Universiteti Bujqesor Tiranes 0 
23 Universiteti Mjekesise 0 
24 Universiteti "A.Moisiu" Durres 0 
25 Universiteti "L.Gurakuqi" Shkoder  0 
26 Universiteti "Ismail Qemali" Vlore 0 
27 QSU Nene Tereza  0 
28 Spitali i Traumës Tiranë  39.4 
29 Spitali Shefqet Ndroqi Tiranë  0 
30 Qendra Spitalore Berat  0 
31 Spitali Rajonal Durres 2 
32 Spitali Rajonal Elbasan 0 
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33 Spitali Rajonal Fier  0 
34 Qendra Spitalore Lushnje  0 
35 Spitali Rajonal Gjirokaster  0 
36 Qendra Spitalore Korçe  0 
37 Spitali Rajonal Shkoder  0 
38 Q. Spitalore  Vlore 93.95 
39 AGROKREDIT  0 
40 Sh.a Kesh Tirane      0 
41 Sha OST Tirane      0 
42 Hekurudha Shqiptare sha 5 
43 Alb Gaz sha  0 
44 ALBCONTROL         0 
45 Rezidenca Stud Univ nr.1 0 
46 Rezidenca Stud Univ nr.2 0 
47 Ujes.Kanalizime Durres 0 
48 Ujes.Kanalizime Lushnje 0 
49 Ujesjelles Kanalizime Korce  0 
50 Ujesjelles Kanalizime Pogradec 0 
51 Ujesjelles Kanalizime Shkoder 0 
52 Ujesjelles Kanalizime Tirane 0 
53 Ujesjelles Kanalizime Vlore 0 
54 Bashkia Kucove  0 
55  Bashkia Skrapar                 0 
56 Bashkia Bulqize  0 
57 Bashkia Diber      0 
58 Bashkia Klos        0 
59 Bashkia Mat        0 
60 Bashkia Durres   0 
61 Bashkia Kruje      0 
62 Bashkia Shijak     0 
63 Bashkia Cërrik     0 
64 Bashkia Gramsh                 0 
65 Bashkia Librazhd                 81 
66 Bashkia Divjakë  0 
67 Bashkia Fier         0 
68 Bashkia Mallakaster         20 
69 Bashkia Gjirokaster          0 
70 Bashkia Memaliaj              0 
71 Bashkia Devoll    0 
72 Bashkia Korce     0 
73 Bashkia Maliq     71.2 
74 Bashkia Pogradec              0 
75 Bashkia Kurbin   0 
76 Bashkia Lezhe     0 
77 Bashkia Mirdite Arrëz       0 
78 Bashkia Fushë  0 
79 Bashkia Malesia e Madhe              0 
80 Bashkia Vau Dejes            0 
81 Bashkia Kavajë   0 
82 Bashkia Rrogozhine  0 
83 Bashkia Tiranë    0 
84  Bashkia Vorë       0 
85 Bashkia Himarë  0 
86 Bashkia Sarande 87 
87 Bashkia Selenicë       0 
88 Bashkia Vlore      0 
89 Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve 0 
90 Agjencia Kombetare e Mbrojtjes Civile 0 

Burimi: DH/AB-Përpunuar nga grupi i auditimit 

Aneksi 2.2 “Mbi aktivitetin e monitorimit të funksionimit të sistememeve të kontrollit të 
brendshëm financiar,publik, trainimet dhe administrimin e regjistrit të nëpunësve autorizues 
dhe zbatues nga  DH/MFK”.  
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Tabela 1:Dublikim të dhënash  të NA/NZ 

1017001 Aparati i  Ministrise se Mbrojtjes (3535) 3535 Adrian Kamenica Sek i Pergjithshem Nr,19100/1, dt.08.11.2021
1026063 Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujrave dhe Turizmit, Diber (0606) 0606 Adrian Kamenica Nr. 9846/1, Dt. 04.06.2020 Perkohesisht
1026065 Inspektoriati Shteter I Mjedisit, Pyjeve, Ujrave dhe Turizmit. Durres (0707) 0707 Adrian Kamenica Nr. 9846/1, Dt. 04.06.2020 Perkohesisht
1026067 Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit Elbasan (0808) 0808 Adrian Kamenica Nr. 9846/1, Dt. 04.06.2020 Perkohesisht
1026069 Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit, Fier (0909) 0909 Adrian Kamenica Nr. 9846/1, Dt. 04.06.2020 Perkohesisht
1026071 Inspektoriati Shtetror I Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit, Gjirokaster (1111) 1111 Adrian Kamenica Nr. 9846/1, Dt. 04.06.2020 Perkohsisht

1026073 Inspektoriati Shteteror I Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit, Lezhe(2020) 2020 Adrian Kamenica Nr. 9846/1, Dt. 04.06.2020 Perkohesisht
1026075 Inspektoriati Shteteror I Mjedisit, Pyjeve, Ujrave dhe Turizmit, Korce(1515) 1515 Adrian Kamenica Nr. 9846/1, Dt. 04.06.2020 Perkohesisht

1026078 Inspektoriati Shteteror te Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit Kukes 1818 Adrian Kamenica Nr. 7834/1, Dt. 11.05.2020
Perkohesisht, deri ne plotesimin e pozicionit vakant te 
kryeinspektorit te ketij institucioni

1026079 Inspektoriati Shteteror I Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit, Shkoder(3333) 3333 Adrian Kamenica Nr. 9846/1, Dt. 04.06.2020 Perkohesisht
1026085 Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit (ISHMPUT) 3535 Adrian Kamenica Sekretar I Pergjithshem I Ministrise se Turizmit dhe MjedisitNr. 7834/1, Dt. 11.05.2020 Perkohesisht  

 

Entiteti Ministria Institucioni Distrikti Nëpunësi Autorizues Pozicioni Shkresa konfirmuese Komente

001 13 1013078 Drejtoria e Sherbimit Spitalor, Mat (0625) 0625
Roland Meta Drejtor Nr. 22476/1, Dt. 14.12.2020

Perkohesisht, deri ne kryerjen e procedurave te 
konkurrimit per kete pozicuion pune

001 13 1013081 Drejtoria e Sherbimit Spitalor, Permet (1128) 1128
Roland Meta Drejtor Nr. 22791/1, Dt. 18.12.2020

Perkohesisht, deri ne kryerjen e procedurave te 
konkurrimit per kete pozicion pune  

Emeri Institucionit DistriktiNiveli hierarkik (1, 2, 3)Nëpunësi Autorizues Pozicioni Shkresa konfirmuese Komente
Qendra Kulturore dhe Shumesportet (3731) 3731 Romeo Çakulli Nenkryetar I bashkise sarande Nr. 14144/1, Dt. 28.07.2020 Perkohesisht
Zyra Ekonomike e Arsimit 3731 Romeo Çakulli Nenkryetar I bashkise sarande Nr. 14144/1, Dt. 28.07.2020 Perkohesisht  

Institucioni Distrikti Niveli hierarkik (1, 2, 3) Nepunesi Zbatues Pozicioni

Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) 3535 1 Vjollca Serjanaj Pergjegjes I Sektorit te Finances

Njesia Speciale Antikorrupsion dhe Antievazion 3535 2 Vjollca Serjanaj  

Projekti Njesia Publike Njesia Vartese Nëpunës Autorizues Pozicioni Komente Nepunes Zbatues Pozicioni

BUILDING WASTE SUSTAINBILITY BASHKIA VAU DEJES ZEF HILA KRYETAR JOLANDA MEMA PERGJ FINANCE
PER PROJEKTIN E RIABILITIMIT PER 
SHKOLLAT NE VAU DEJE VAU DEJES ZEF HILA KRYETAR JOLANDA MEMA PERGJ FINANCE
REINFORCING PRIMARY HEALTH CARE 
IN VAU DEJES MUNICIPALITY BASHKIA VAU DEJES ZEF HILA JOLANDA MEMA PERGJ SEK TE BUXHET FINANCE  

Aneksi 2.3 “Mbi vlerësimin e indikatorëve që tregojnë nivelin e zbatimit të objektivave në 
përmbushje të Strategjisë për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 

Tabela: Indikatorët e vlerësimit Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit 

Nr Institucioni Kodi inst. 12.Hartimi me cilësi i Planit 
të Veprimit të MFK-së dhe 
paraqitja brenda afateve 
kohore të përcaktuara 

13.Gjithëpërfshirja dhe 
rregullsia e raportimit 
vjetor mbi sistemin e 
kontrollit të brendshëm 

14.Efektiviteti i 
mekanizmave bazë 
të përgjegjshmërisë 
menaxheriale në 
njësitë e sektorit 
publik 

1 Presidenca 1001001 4 3 3 

2 Kuvendi 1002001 3 3 3 
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3 Kryeministria 1003001 4 4 4 

4 Shërbimi Informativ 
Shtetëror 

1018001 4 3 4 

5 Drejtoria e Përgjithshme e 
Arkivave 

1020001 0 2 2 

6 Akademia e Shkencës 1022001 4 3 3 

7 Kontrolli i Lartë i Shtetit 1024001 4 4 4 

8 Agjencia Telegrafike 
Shqiptare 

1031001 0 2 2 

9 Instituti i Statistikave 1050001 2 4 4 

10 Shkolla e Magjistraturës 1055001 4 4 4 

11 Qendra Kombetare e 
Kinematografisë 

1057001 1 2 3 

12 Avokati i Popullit 1066001 4 4 3 

13 Komisioneri për 
Mbikëqyrjen e Shërbimit 
Civil 

1067001 4 4 3 

14 Komisioni Qendror i 
Zgjedhjeve 

1073001 3 3 2 

15 Inspektoriati i Lartë i 
Deklarimit dhe Kontrollit 
të Pasurive dhe Konfliktit 
të Interesit 

1076001 0 3 4 

16 Autoriteti i Konkurencës 1077001 4 4 3 
17 Këshilli Kombëtarë i 

Kontabilitetit 
1082001 0 3 3 

18 Komisioni i Prokurimit 
Publik 

1090001 4 3 4 

19 Agjencia për Mbështetje 
për Shoqërinë Civile 

1088001 2 2 3 

20 Komisioneri për të Drejtën 
e Informimit dhe 
Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale 

1089001 4 4 4 

21 Komisioneri për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi 

1091001 4 3 2 

22 Instituti i studimeve të 
krimeve të komunizmit 

1092001 4 3 3 

23 Autoriteti për të Drejtën e 
Informimit mbi 
Dokumentet ish-sigurimit 

1095001 4 4 3 

24 Prokuroria e Përgjithshme 1028001 1 3 3 

25 Këshilli i Lartë Gjyqësor 1029001 2 4 4 

26 Këshilli i Lartë i 
Prokurorisë 

1035001 0 2 3 

27 Gjykata Kushtetuese 1030001 3 3 3 

28 Byroja Kombëtare e 
Hetimit 

1041001 4 2 3 

29 SPAK prokuroria e 
posaçme 

104110 4 2 3 

30 Komisioni i Pavarur i 
Kualifikimit 

1063002 0 3 3 

31 Komisionerët publik 1063004 4 4 4 

32 Kolegji i Posaçëm i 
Apelimit 

1063003 4 3 4 

33 Zyra e Inspektoriati të 
Lartë të Drejtësisë 

1063001 4 4 4 
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34 Drejtoria e Sigurimit të 
Informacionit të 
Klasifikuar  (DSIK) 

1087004 4 3 4 

35 Agjencia e Prokurimit 
Publik 

1087001 4 3 4 

36 Komiteti për Pakicat 
Kombëtare 

1087005 0 3 2 

37 Inspektoriati Qendror 1087011 2 3 2 

38 Agjencia e Menaxhimit të 
Burimeve Ujore 

1087016 0 3 4 

39 Qendra kundër 
Ekstremizmit të Dhunshëm  

1087031 4 3 2 

40 Sekretariati Teknik i KEK 1087036       

41 Agjencia për Hapje, Dialog 
dhe Bashkëqeverisje 

1087019 1 2 2 

42 Agjencia Kombëtare për 
Diasporën 

1087030 0 1 3 

43 Agjencia e Zhvillimit të 
Territorit 

1087028 0 3 3 

44 Agjencia Kombëtare e 
Planifikim Territorit 

1087034 0 3 2 

45 Agjencia Autonome e 
Auditimit të Fondeve të BE 

1087026 0 3 4 

46 Agjensia Kombëtare e 
Shoqerisë së Informacionit 
(AKSHI) 

1087006 0 4 4 

47 ADISAAgjencia e Ofrimit 
të Shërbimeve Publike të 
Integruara  

1087017 4 3 4 

48 Komiteti Shtetëror i 
Kulteve 

1087029 4 3 3 

49 Departamenti  
Administratës Publike DAP 

1087015 4 4 3 

50 Shkolla Shqiptare e 
Administratës Publike  
ASPA  

1087014 4 4 3 

51 Autoriteti Kombëtar për 
Certifikimin Elektronik 
dhe Sigurinë Kibernetike 

1087027 4 2 2 

52 Autoriteti Shtetëror 
Gjeohapsinor (ASIG) 

1087013 4 4 4 

53 Avokatura e Shtetit 1087033 4 4 4 

54 Drejtoria e Shërbimit 
Qeveritar 

1087002 3 3 4 

55 Qarku Gjirokaster 2011001 0 3 3 

56 Qarku Korçe 2015001 3 3 3 

57 Qarku Kukes 2018001 1 3 4 

58 Qarku Lezh 2020001       

59 Qarku Shkoder 2033001 2 3 3 

60 Qarku Tirane 2035001 2 3 3 

61 Qarku Vlore 2037001 2 3 4 

62 Qarku Berat 2042001 1 3 4 

63 Qarku Diber 2046001 2 3 3 

64 Qarku Durres 2047001 1 3 4 

65 Qarku Elbasan 2048001 1 3 3 

66 Qarku Fier 2049001 0 3 3 
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67 Bashkia Tiranë 2101001 4 4 4 

68 Bashkia Berat  2102001 3 3 3 

69 Bashkia Bulqize 2103001 0 0 0 

70 Bashkia Delvine 2104001 0 0 0 

71 Bashkia Devoll 2105001 1 4 3 

72 Bashkia Diber 2106001 0 0 0 

73 Bashkia Durres 2107001 3 4 3 

74 Bashkia Shijak 2108001 1 2 1 

75 Bashkia Elbasan 2109001 0 2 3 

76 Bashkia Cerrik 2110001 2 2 2 

77 Bashkia Fier 2111001 0 2 3 

78 Bashkia Patos 2112001 0 2 2 

79 Bashkia Roskovec 2113001 0 3 2 

80 Bashkia Gramsh 2114001 0 3 2 

81 Bashkia Gjirokaster 2115001 4 3 2 

82 Bashkia Libohove 2116001 0 0 0 

83 Bashkia Has 2117001 0 3 2 

84 Bashkia Kavaja 2118001 0 0 0 

85 Bashkia Rogozhine 2119001 0 0 0 

86 Bashkia Kolonje 2120001 0 4 3 

87 Bashkia Korce 2122001 4 4 3 

88 Bashkia Kruje 2123001 3 3 2 

89 Bashkia Kucove 2124001 0 3 2 

90 Bashkia Kukes 2125001 0 2 3 

91 Bashkia Kurbin 2126001 2 3 2 

92 Bashkia Lezhe 2127001 3 3 2 

93 Bashkia Librazhd 2128001 2 2 3 

94 Bashkia Lushnje 2129001 3 4 4 

95 Bashkia Malesi e Madhe 2130001 0 0 0 

96 Bashkia Mallakaster 2131001 0 2 1 

97 Bashkia Mat 2132001 0 2 2 

98 Bashkia Mirdit 2133001 0 2 2 

99 Bashkia Peqin 2134001 0 3 2 

100 Bashkia Permet 2135001 4 2 3 

101 Bashkia Pogradec 2136001 4 4 3 

102 Bashkia Puke 2137001 3 3 2 

103 Bashkia Sarande 2138001 0 2 0 

104 Bashkia Skrapar 2139001 0 3 2 

105 Bashkia Polican 2140001 3 3 3 

106 Bashkia Shkoder 2141001 4 4 4 

107 Bashkia Tepelene 2142001 0 2 2 

108 Bashkia Memaliaj 2143001 0 2 2 

109 Bashkia Tropoje 2145001 3 3 2 

110 Bashkia Vlore 2146001 1 2 2 
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111 Bashkia Divjake 2147001 3 3 3 

112 Bashkia Belsh 2152001 0 3 2 

113 Bashkia Prrenjas 2153001 2 3 3 

114 Bashkia Kelcyre 2154001 0 2 2 

115 Bashkia Fushe-Arrez  2155001 2 2 2 

116 Bashkia Konispol 2156001 0 0 0 

117 Bashkia Vau Dejes 2157001 3 3 3 

118 Bashkia Selenice 2159001 2 3 2 

119 Bashkia Himare 2160001 0 0 0 

120 Bashkia Vore 2165001 0 3 2 

121 Bashkia Kamez 2166001 0 2 4 

122 Bashkia Dimal 2167001 2 3 2 

123 Bashkia Maliq 2168001 3 3 3 

124 Bashkia Finiq  2326001 2 2 3 

125 Bashkia Dropull 2452001 2 3 2 

126 Bashkia Pustec 2499001 1 2 2 

127 Bashkia Klos 2654001 2 3 2 

128 Ministria e Brendshme 1016001 4 4 4 

129 Ministria e Arsimit, Sportit 
dhe Rinisë 

1011001 0 3 3 

130 Ministria e Infrastrukturës 
dhe Energjisë 

1006001 4 4 4 

131 Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë 

1010001 3 4 4 

132 Ministria e Kulturës 1012001 0 3 3 

133 Ministria e Mbrojtjes 1017001 3 4 3 

134 Ministria e Drejtësisë 1014001 0 3 3 

135 Ministria e Turizmit dhe 
Mjedisit 

1026001 2 3 4 

136 Ministria e Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale 

1013001 2 3 3 

137 Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural 

1005001 0 3 3 

138 Ministria për Evropën dhe 
Punët e Jashtme 

1015001  - - 

139  Autoriteti Rrugor Shqiptar 
(+3 Drejtorite Rajonale) 

06 0 3 3 

140 Agjencia Kombëtare e 
Ujësjellës Kanalizime dhe 
Infrastrukturës së 
Mbetjeve 

06 0 3 3 

141 Qendra Spitalore 
Universitare “Nënë 
Tereza” 

13 4 4 3 

142 Drejtoria e Përgjithshme e 
Policisë së Shtetit 

16 4 4 3 

143 Garda e Republikës MB 16 3 3 3 

144 Spitali Universitar i 
Traumës 

17/13 2 1 3 

145 Autoriteti Kombëtar i 
Ushqimit 

1005118 3 1 3 

146 Agjencia për Zhvillim 
Bujqësor dhe Rural 

1005117 2 1 3 

147 Drejtoria e Përgjithshme e 
Tatimeve 

1010039 4 4 3 

148 Drejtoria e Përgjithshme e 
Doganave 

1010077 3 3 4 

149 Agjencia e Trajtimit të 
Pronave 

1014096 4 3 3 
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150 Drejtoria e Përgjithshme e 
Burgjeve 

1014048 0 2 3 

151 Agjencia Kombëtare e 
Punësimit dhe Aftësive 

1010240 2 3 4 

 
Aneksi nr.2.4 “Mbi procedurat e përgatitjes së Raportit vjetor të vitit 2021 të sistemit 
financiar të brendshëm publik mbi funksionimin dhe progresin e sistemit të MFK në sektorin 
publik”. 

Tabela 4.1.  “Lista e subjekteve që i është dërguar pyetësori i vetëvlerësimit për MFK 
                      (Njësitë Qëndrore, Njësitë e varësisë dhe Njësitë me buxhet më të madh). 

 
Nr. Njësi të Qeverisjes Qëndrore Njësi të vetqeverisjes 

vendore 
Njësi me buxhet më të madh 

1 Presidenca Bashkia Belsh Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 
2 Kuvendi Bashkia Berat Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural 
3 Kryeministria Bashkia Bulqize Autoriteti Rrugor Shqiptar 
4 Ministria e Bujqësisë  Bashkia Cërrik Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 
5 Ministria e Infrastrukturës /Energjisë Bashkia Delvinë Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 
6 Ministria e Financave dhe Ekonomisë Bashkia Devoll Qendra Spitalore Universitare “Nënë 

Tereza” 
7 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë Bashkia Diber Spitali Universitar i Traumës 
8 Ministria e Kulturës  Bashkia Divjakë Agjencia e Trajtimit të Pronave 
9 Ministria e Shendetësisë  Bashkia Dropull Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 
10 Ministria e Drejtësisë Bashkia Durres Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së 

Shtetit 
11 Ministër  Punët e Jashtme Bashkia Elbasan Garda e Republikës 
12 Ministria e Brendshme  Bashkia Fier Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe 

Aftësive 
13 Ministria e Mbrojtjes Bashkia Finiq Agjencia Kombëtare e Ujësjellës 

Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve 
14 Shërbimi Informativ Shtetëror Bashkia Fushë Arrëz  
15 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave Bashkia Gjirokaster  
16 Akademia e Shkencës Bashkia Gramsh  
17 Kontrolli Lartë i Shtetit Bashkia Has  
18 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Bashkia Himarë  
19 Prokuroria e Përgjithshme Bashkia Kamëz  
20 Këshilli i Lartë Gjyqësor (QTI ) Bashkia Kavajë  
21 Gjykata Kushtetuese Bashkia Këlcyre  
22 Agjensia Telegrafike Shqiptare Bashkia Klos  
23 Këshilli i Lartë i Prokurorise Bashkia Kolonje  
24 SPAK/ Bashkia Konispol  
25 Byro hetimi Bashkia Korce  
26 Instituti Statistikës Bashkia Kruje  
27 Shkolla e Magjistraturës Bashkia Kucove  
28 Qendra Kombëtare e Kinematografisë Bashkia Kukes  
29 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Bashkia Kurbin  
30 Kolegji i Posacem i Apelimit Bashkia Lezhe  
31 Komisioneri Publik Bashkia Libohovë  
32 Zyra e Inspektorit te Larte te Drejtesise  Bashkia Librazhd  
33 Avokati i Popullit Bashkia Lushnjë  
34 Komisioneri për Mbikëqyrjen e 

Shërbimit Civil 
Bashkia M. e Madhe  

35 Komisioni Qendror  i Zgjedhjeve Bashkia Maliq  
36 Inspektorati i Lartë i Deklarimit e 

Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të 
Interesave  

Bashkia Mallakaster  

37 Autoriteti i Konkurencës Bashkia Mat  
38 Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit Bashkia Memaliaj  
39 Komisioni Qendror  i Zgjedhjeve Bashkia Mirdite  
40 Inspektorati i Lartë i Deklarimit e 

Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të 
Interesave  

Bashkia Patos  



109 
 

41 Autoriteti i Konkurencës Bashkia Peqin  
42 Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit Bashkia Përmet  
43 Drejtoria Sigurimit të Informacionit 

Klasifikuar (DSIK) 
Bashkia Pogradec  

44 Agjencia e Prokurimit Publik Bashkia Poliçan  
45 Komiteti për Pakicat Kombëtare Bashkia Prrenjas  
44 Inspektoriati Qendror Bashkia Pukë  
45 Agjencia e Menaxhimit të Burimeve 

Ujore 
Bashkia Pustec  

46 Qendra kundër Ekstremizmit të 
Dhunshëm dhe Radikalizmit 

Bashkia Roskovec  

47 Agjencia për Dialog dhe 
Bashkeqeverisje 

Bashkia Rrogozhinë  

48 Agjencia e Zhvillimit te Territorit Bashkia Sarandë  
49 Agjencia Kombetare e Planifikimit te 

Territorit  
Bashkia Selenicë  

50 Agjencia Autonome e Auditimit te 
Fondeve të BE 

Bashkia Shijak  

51 Agjensia Kombëtare e Shoqerisë së 
Informacionit  

Bashkia Shkoder  

52 Agjencia Ofrimit të Shërbimeve Publike 
(ADISA) 

Bashkia Skrapar  

53 Komiteti Shtetëror i Kulteve Bashkia Tepelenë  
54 Departamenti i Administratës Publike Bashkia Tiranë  
55 Shkolla Shqiptare e Administratës 

Publike 
Bashkia Tropoje  

56 Autoriteti Komb. Cert. ElektrKiber 
(ACESK) 

Bashkia Ura Vajgurore  

57 Sekretariati Teknik i KEK Bashkia Vau Dejes  
58 Autoriteti Shtetëror Gjeohapsinor 

(ASIG)  
Bashkia Vlore  

59 Avokatura e Shtetit Bashkia Vorë  
60 Agjencia Kombetare e Rinise Qarku Berat  
61 Agjencia Shtetërore e Programimit 

Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës 
Qarku Diber  

62 Agjencinë për Media dhe Informim  Qarku Durres  
63 Mbështetje për shoqërinë civile Qarku Elbasan  
64 Komisioneri për të Drejtën e Informimit 

dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
Qarku Fier  

65 Komisioni i Prokurimit Publik Qarku Gjirokaster  
66 Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi 
Qarku Korce  

67  Qarku Kukes  
68  Qarku Lezhe  
69  Qarku Shkoder  
70  Qarku Tirane  
71  Qarku Vlore  
71  Bashkia Belsh  
73  Bashkia Berat  

 
 

  
Për sa më sipër paraqitet ky Raport Auditimi. 

 
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

 

 

 

 


