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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) mbështetur në nenet 3 dhe 14 të ligjit 154 “Për Organizimin 

dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, datë 27.11.2014, zhvilloi një Auditim 

Përputhshmërie në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm 

Financiar Publik, nga data 01.06.2021 deri në 31.07.2021, për periudhën 01.01.2020 deri 

31.12.2020. 

 

I.1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit 

 

Projekti i auditimit, për auditimin e përputhshmërisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, është pjesë e Planit Vjetor 2021 të 

auditimit të KLSH-së, miratuar nga Kryetari i KLSH. Projektimi i këtij auditimi, është bërë 

bazuar në një analizë risku, si gjatë hartimit të planit vjetor, po ashtu edhe gjatë hartimit të 

Programit të Projektit të Auditimit. 

Auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar 

Publik u planifikua të zhvillohej nga data 01.06.2021 deri në datën 31.07.2021. Periudha e 

audituar është 01.01.2020 deri 31.12.2020. 

Grupi i auditimit pas shqyrtimit të observacioneve mbi akt-konstatimet e lëna, hartoi 

projektraportin e auditimit dhe pasi kaloi shkallët e kontrollit të cilësisë, u dërgua në Ministrinë 

e Financave me shkresën përcjellëse nr. 587/3 datë 27/08/2021 për të cilën u paraqitën 

observacionet në mënyrë elektronike gjithashtu u realizua takimi ballafaques në ambientet e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit në datën 29.09.2021 ora 12.00, ku Drejtoria e Përgjithshme e 

Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar u përfaqësua nga drejtuesit e saj.  

 

I.2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve 

 

Gjetjet kryesore, të paraqitura në këtë Raport Auditimi në mënyrë të përmbledhur sipas 

drejtimeve të auditimit, rezultuan si mëposhtë:  

 

Gjetj

a Nr. 

Përmbledhje e Gjetjes 

 

Referenca me 

 Raportin 

Përfundimtar 

Rëndës

ia 
Rekomandimi 

1 

Nga shqyrtimi i të dhënave të vëna 

në dispozicion nga ana e DH/AB-së, 

mbi afatet e dërgimit të planeve 

individuale vjetore dhe strategjike, 

u konstatua se ka pasur 65 raste të 

dërgimit të këtyre planeve përtej 

afatit të përcaktuar sipas Manualit të 

Auditimit të Brendshëm në Sektorin 

Publik, ku përcaktohet se: “Plani 

Strategjik dhe Plani Vjetor, i 

përgatitur nga njësitë e auditit të 

brendshëm, 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 

faqe 19-71 
E 

mesme 

Me qëllim 

hartimin dhe 

paraqitjen sa më 

objektive dhe të 

saktë të planit 

strategjik të 

konsoliduar 

Drejtoria 

eHarmonizimit 

të Auditit të 

Brendshëm 

duhet të marrë 

masa për të 

propozuar 

ndryshime 

ligjore të cilat të 

lidhen me 
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mendim deri me datën 10 Tetor të 

çdo viti. Planet pas dhënies së 

mendimit të Komitetit të Auditimit, 

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.  Periudha e dorëzimit të 

këtyre planeve në disa raste ka qenë 

e vonë përkatësisht: në muajin 

dhjetor, dy raste në muajin janar 

2021 dhe një rast në  muajin shkurt 

2021, duke ndikuar kjo dhe në 

planin e konsoliduar, që duhet të 

përgatitet nga ana  e Drejtoria e 

Harmonizimit të Auditimit të 

Brendshëm, brenda datës 15 

Dhjetor të çdo viti. 

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.   

2 

Nga shqyrtimi i të dhënave të 

rishikimeve të planeve individuale, 

u konstatua se ishin 44 raste të 

paraqitura për ndryshim të planeve 

vjetore individuale. Sipas Manualit 

të 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 të gjithë̈ 

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 të vëna në dispozicion 

prej Drejtorisë së Harmonizimit të 

Auditit të Brendshëm vihet re se 

lidhur më këtë kriter ka institucione, 

të cilat kanë mangësi në paraqitjen e 

informacionit shoqërues për 

arsyetimin e ndryshimeve në planet 

faqe 19-71 
E 

mesme 

Me qëllim 

dhënien e një 

vlerësimi sa më 

objektiv në 

lidhje me 

realizueshmërin

ë e planeve të 

auditimit nga 

ana e njësive 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 

përpara 15 

dhjetorit, datë në 

të cilën duhet të 

përgatitet plani i 
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individuale, gjithashtu vihet re se 

dhe afati i paraqitjes së këtyre 

ndryshimeve në disa raste është i  

vonë konkretisht: datat e dërgimit të 

këtyre ndryshimeve janë pothuajse 

në fund të vitit, madje në tri raste 

janë dërguar në vitin 2021, ç’ka e 

bën këtë ndryshim thjesht për të 

“justifikuar” mospërmbushjen e 

planit vjetor fillestar. Pavarësisht se 

në Manualin e Auditimit të 

Brendshëm,  nuk parashikohet një 

afat final deri kur mund të bëhet 

ndryshimi, përsëri mbetet e 

justifikuar që ndryshimi të bëhet në 

vitin pasardhës, pra të bëhet 

ndryshimi i planit të vitit 2020 në 

vitin 2021, siç është konstauar nga 

auditimi në tri raste përkatësisht në: 

Drejtorinë e Përgjithshme të 

Policisë së Shtetit, Bashkinë Dibër, 

Ujësjellës Kanlizime Tiranë po 

ashtu dhe një pjesë e institucioneve 

që kanë sjellë nrdyshime të  planeve 

në muajin e fundit të vitit, kryesisht 

i kanë dërguar pas gjysmës së muajit 

dhjetor. 

konosliduar 

strategjik dhe 

vjetor nga ana e  

strukturës 

përgjegjëse për 

harmonizimin. 

3 

Nga auditimi  mbi saktësinë e 

konsolidimit të planit vjetor dhe 

strategjik nga ana e Drejtorisë së 

Harmonizimit të Auditit të 

Brendshëm u vunë re problematika 

në plotësimin dhe paraqitjen e 

planeve individuale, gjë e cila 

ndikon më tej në planin e 

konsoliduar të paraqitur nga ana e 

Strukturës Përgjegjëse për 

Harmonizimin. Këto pasaktësi 

lidhen kryesisht me planet 

individuale të institucioneve, të cilat 

nuk kanë pasqyra të plotësuara 

korrekt me kërkesat e Manualit të 

Auditit të Brendshëm. Në 129 

institucione, u bë krahasimi i 

planeve vjetore individuale dhe 

realizimeve faktike nga ku 

rezultuan: 61 institucione, të cilat 

kishin tejkaluar realizimin e planit 

vjetor, 36 institucione nuk kishin 

arritur realizimin e planeve vjetore 

faqe 19-71 
E 

mesme 

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. 

2. Nga ana e 

DH/AB-së në 

bashkëpunim 
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dhe vetëm në 32 institucione kishte 

realizim të planit. Numrin më të 

madh të mbirealizimeve të planeve 

e mbajnë: Posta Shqiptare me 13 

auditime më shumë dhe Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve 10 

auditime më tepër se plani, kjo e 

fundit dhe në vitin e kaluar ka pasur 

një mbirealizim të planeve 57 nga 

15 të planifikuara. Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve në planin 

fillestar ka pasur vetëm 10 auditime 

të kombinuara. Posta Shqiptare ka 

realizuar dy auditime 

përputhshmërie, të cilat nuk kanë 

qënë të planifikuara dhe 9 auditme 

të kombinuara më tepër se plani. 

Kjo tregon për problematikë në 

planifikim ose për përfshirjen e 

audituesve në auditime apo misione 

të ndryshme nga niveli i planifikuar. 

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. 

 

4 

Për vitin 2020, 40% e strukturave 

nuk plotësojnë kriteret e përcaktuara 

në VKM nr. 83 datë 03.02.2016 

“Për miratimin e kritereve të 

krijimit të njësive të auditit të 

brendshëm në sektorin publik”, për 

sa i takon plotësisë së këtyre 

strukturave. Në evidencën 

përmbledhëse janë raportuar 51 

njësi auditimi me më pak se 3 

auditues përkatësisht: 2 njësi me 

asnjë punonjës; 28 njësi me një 

punonjës dhe 28 njësi me dy 

punonjës. Në lidhje me plotësimin e  

kriterit të certifikimit në strukturat e 

NJAB-ve rezultoi se: janë 15 

institucione, që në përbërje të 

strukturave të NJAB-ve kanë më 

shumë se 1/3 të punonjësve të pa 

certifikuar, situatë që bie në 

kundërshtim me kriterin e Ligjit nr. 

114/2015 dt. 22.10.2015 "Për 

auditimin e brendshëm në sektorin 

publik". Ndërkohë që në 5 prej tyre 

nuk ka asnjë punonjës të certifikuar 

në strukturën e NJAB-së. Për sa i 

përket vendeve vakante në 

strukturat e NJAB-ve, nga të dhënat 

e vëna në dispozicion nga Drejtoria 

faqe 19-71 e lartë 

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.. 
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e Harmonizimit të NJAB rezultoi se 

në njësitë e auditimit të brendshëm 

ekzistuese për vitin 2020 vijojnë të 

kenë struktura të paplotësuara në 39 

institucione. 

5 

Në lidhje me rezultatet e auditimeve 

të brendshme të raportuara, nga 

auditimi i të dhënave të vëna në 

dispozicion nga ana e Drejtorisë së 

Harmonizimit të Auditimit të 

Brendshëm 15 institucione 

rezultojnë me 0(zero) gjetje. Po 

ashtu 20  institucione janë me më 

pak se 10 gjetje. Ajo ç’ka bie në sy 

është se Bashkia Maliq ka raportuar 

numrin më të madh të “gjetjeve në 

numër” përkatësisht 1922 gjetje, 

afro 21 % të totalit të gjetjeve, prej 

9238 gjetje, të raportuara në 

Raportin mbi Funksionimin e 

Sistemit të Kontrollit të Brendshëm 

Financiar Publik në Njësitë e 

Qeverisjes së Përgjithshme për vitin 

2020 e mban kjo bashki. Kjo shifër 

në gjykimin tonë rezulton të jetë 

shumë e lartë.  Sipas shpjegimeve të 

dhëna nga ana e DH/AB-së, këto 

gjetje kanë të bëjnë më raportimin si 

gjetje të veçantë secilin debitor të 

ujësjellës kanalizime. Gjithashtu 

përsa i përket dëmit ekonomik  77 

institucione raportojnë një dëm 

ekonomik të zbuluar më pak se 100 

000 lekë, në vitin e kaluar ishin 70 

institucione të tilla. 

faqe 19-71 e lartë 

DH/AB të marrë 

masa për 

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 

rritjen e nivelit të 

ndërgjegjësimit 

për një raportim 

më të drejtë nga 

ana e njësive 

audituese në 

nivel kombëtar. 

6 

Nga verifikimi i disa prej 

përgjigjeve të dhëna nga ana e 

NJAB-ve dhe kryqëzimi i tyre më të 

dhënat e vëna në dispozicion prej 

DH/AB-së u vunë re se në 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?” u konstatuan 

përgjigje të cilat kishin vlerësim të 

lartë edhe nga ato institucione të 

cilat kishin probleme me strukturat 

dhe drejtuesit e tyre, duke bërë një 

faqe 19-71 
E 

mesme 

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  
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vlerësim subjektiv të situatës, për 

arsye kjo se vetëvlerësimi nuk ka 

qenë i drejtë nga ana e vetë 

institucioneve, si në rastin e  

konstatuar në vetëvlerësimin e 

Bashkisë Kuçovë, ku vetë DH/AB 

raporton se NJAB është në 

kundërshtim me ligjin (drejtuesi i pa 

certifikuar), ndërsa në pyetësor kjo 

bashki është vetëvlerësuar më 1, 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)”. Gjë, e 

cila nuk rezulton të jetë e vërtetë. 

Sipas metodologjisë së vlerësimit, 

DH/AB konsolidon të dhënat e 

pyetësorëve të vetëvlerësimit të 

NJAB dhe më pas bën analizën e 

tyre. 

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. 

7 

Gjatë vitit 2020 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 

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 “Për miratimin e 

metodologjisë për monitorimin e 

performancës së sistemit të 

kontrollit të brendshëm të njësive 

publike”. Indikatorët e vlerësimit të 

auditimit të brendshëm janë 4 nga 

18, konkretisht 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 

faqe 71-94 

 

 

E 

mesme 

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 
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rekomandimeve të auditimit të 

brendshëm”. 

Bazuar në vlerësimet e treguesve të 

mësipërm nëpër NJAB-të, 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 2019. 

Në raportin e hartuar nga ana e 

Strukturës Përgjegjëse për 

Harmonizimin e Kontrollit të 

Brendshëm Financiar, për vitin 

2020, nuk është bërë një vlerësim në 

lidhje me këto katër indikatorë, në: 

“Raportin e Vlerësimit të Sistemit të 

Kontrollit të Brendshëm Financiar 

Publik për vitin 2020”  “pritet” të 

lexohet një opinion apo gjykim mbi 

perfomancën e njësive të auditimit 

të brendshëm në nivel sistemi, 

minimalisht secila nga strukturat 

përgjegjëse për vlerësimin e 

indikatorëve të saj duhet të kishte 

dhënë një opionin/gjykim të 

unifikuar nga të tri strukturat 

përgjegjëse për vlerësimin e 

perfomancës së njësive publike 

bazuar në 18 indikatorët, pasi kjo 

është dhe puna eksluzive e kësaj 

strukture duhet të konkludohet. 

Pjesa tjetër e raportit përmban 

informacione kryesisht mbi bazën e 

vetëdeklarimit të njësive publike. 

është efektiviteti 

i sistemeve të 

kontrollit të 

brendshëm. 

8 

Nga auditimi i raportimit të njësive 

publike pranë DH/MFK rezultoi një 

nivel i ulët i raportimit për arsye se 

pyetësorët e vetëvlerësimit nuk i 

janë dërguar të gjitha njësive 

publike si shoqërive aksionare, 

organizatave jofitimprurëse etj, të 

parashikuara në ligjin nr. 110/2015, 

datë 15.10.2015 “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin” neni 3, 

pavarësisht se këto njësi vijojnë të 

raportojnë mbi sistemet e auditit të 

brendshëm pranë DH/AB. 

Megjithëse në sistemin e thesarit 

operojnë mbi 1400 ente publike, 

faqe 71-94 

 
E lartë 

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 masat 
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kufizimi i dërgimit të pyetësorëve 

në vetëm 152 njësi reflekton një 

nivel mbulimi me monitorim shumë 

të ulët duke vënë në diskutim gjithë 

raportin mbi sistemet e kontrollit të 

brendshëm të përgatitur nga 

DH/MFK. 

për shpërndarjen 

e pyetësorëve 

sipas kërkesave 

të nenit 3 të 

Ligjit nr. 10296, 

datë 08.07.2010 

të ndryshuar. 

9 

Nga auditimi i Raportit të KBFP për 

vitin 2020, rezultoi se DHMFKK 

nuk ka një strukturë të miratuar për 

mënyrën e hartimit dhe përmbajtjes 

së raportit, megjithëse në të janë 

përfshirë elementët e përcaktuara në 

ligjin e MFK dhe aktet në zbatim të 

tij. Mungesa e procedurave të 

shkruara apo miratuara për mënyrën 

e ndërtimit të raportimeve dhe afatet 

e raportimit të tyre nuk garantojnë 

funksionimin e sistemit të 

monitorimit, marrjen e masave 

korrigjuese dhe raportimin e 

rezultateve në kohën e duhur. Për 

më tepër, në hartimin e analizës 

vjetore të punës së kësaj drejtorie, e 

cila hartohet vit pas viti, rezultoi se 

nuk janë të protokolluara dhe nuk ka 

gjurmë se kujt i janë raportuar si 

edhe nuk ka afate të përcaktuara se 

kur duhet raportuar realizimi i 

objektivave dhe veprimtarisë 

vjetore. 

faqe 71-94 

 
E lartë 

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. 

10 

Nga auditimi i aktiviteteve të 

monitorimit si përgjegjësi e 

DH/MFK konstatohet se kemi mos 

përputhje midis periudhave 

raportuese dhe atyre monitoruese 

për arsye se deri në momentin e 

dorëzimit të raportit vjetor për 

cilësinë dhe funksionimin e 

kontrollit të brendshëm financiar 

publik nuk rezulton asnjë monitorim 

i realizuar që mund të jetë pjesë e 

raportit për vitin 2020 mbi cilësinë e 

sistemeve të kontrollit të brendshëm 

për këtë periudhë, pasi Referuar 

raportit vjetor mbi funksionimin e 

sistemit të kontrollit të brendshëm 

financiar dhe publik në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme për vitin 

2020, përcaktohet se përgjatë vitit 

faqe 71-94 

 
E lartë 

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 

gëndja në nivel 

sistemi në vitin 

përkatës, pasi 

raportimi një vit 
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2020 janë monitoruar 5 njësi të 

qeverisjes së përgjithshme, të cilat i 

përkasin identifikimit të 

besueshmërisë në dorëzimin e 

pyetësorëve të njësive të qeverisjes 

së përgjithshme pranë DH/MFK 

deri në muajin shkurt 2020, për 

gjendjen e sistemeve të këtyre 

njësive në vitin 2019 dhe jo në vitin 

2020 sikundër përcakton raporti 

vjetor i gjeneruar nga kjo drejtori. 

Veprime të cilat nuk shërbejnë për 

raportimin mbi gjendjen e sistemeve 

të kontrollit të brendshëm por mund 

t’i shërbejnë grumbullimit të 

informacioneve me qëllim 

përmirësimin e vazhdueshëm të 

metodologjisë, standardeve dhe 

udhëzimeve. 

Gjithashtu, në kundërshtim me 

manualin e Menaxhimit Financiar u 

konstatua se konkluzionet e 

monitorimeve mbi besueshmërinë e 

pyetësorëve nuk janë bërë pjesë e 

raportit vjetor të KBFP, si edhe 

vizitat në terren nuk janë shoqëruar 

me letrat e punës dhe dokumentime 

të tjera, në kundërshtim me aneksin 

9 “Metodologjia dhe lista e 

kontrollit për vizitat në terren”, pika 

3. 

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. 

 

 

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. 

11 

Nga auditimi i pyetësorëve të 

vetëvlerësimit rezulton se nga ana e 

Drejtorisë së Harmonizimit të 

Menaxhimit Financiar dhe Kontrolli 

nuk është kryer asnjë analizë e 

pyetësorëve të dërguara nga njësitë 

publike, me qëllim përcaktimin e 

saktësisë dhe konsistencës së 

plotësimit të tyre. Analizë e cila 

rezulton e pakryer si në veçanti për 

njësitë, ashtu edhe në rangun e 

njësive në të cilat ajo bën pjesë, me 

qëllim kryerjen e krahasimeve si 

brenda llojit, ashtu edhe me situatën 

e një viti më parë. Vlerësimi i vetëm 

dhe konsolidimi i të dhënave nga 

ana e DH/MFKK rezulton të kryhet 

vetëm për efekt të indikatorëve të 

Gjetja 13 E lartë 

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 
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performancës, çka përfaqësojnë 

vetëm 30 pyetje nga pyetësori i 

vetëvlerësimit nga 99 që është totali 

i tyre. Për sa më sipër, analiza e 

raportuar në Raportin vjetor të 

KBFP 2020, 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. 

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. 

12 

Nga auditimi i sektorit të 

kontabilitetit rezultoi se referuar 

legjislacionit që rregullon fushën e 

kontabilitetit publik, nuk ka bazë 

ligjore për kontabilitetin në sektorin 

publik që rregullon procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme, 

për arsye se me hyrjen në fuqi të 

ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare”, është 

përjashtuar nga fusha e zbatimit të 

tij njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme. Si pasojë, DH/MFKK 

duhej të siguronte hartimin e 

rregullave në lidhje me përgjegjësitë 

e mësipërme dhe të përcaktonte 

strukturat përgjegjëse për mbajtjen e 

llogarive të shtetit dhe përgatitjen e 

raporteve periodike e vjetore të 

zbatimit të buxhetit, si dhe 

përgatitjen e pasqyrave financiare 

vjetore për të gjitha njësitë publike, 

çka nuk është kryer, duke vepruar në 

kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 

26.6.2008 “Për menaxhimin e 

Gjetja 16 

 
E lartë 

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. 
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sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar nenet 61, 62 

dhe 63 dhe ligjin nr. 10296, datë 

8.7.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” i 

ndryshuar, neni 3 “Fusha e zbatimit 

të ligjit”, neni 6 “Ministri i 

financave” pika (d) në të cilën 

thuhet: “procedurat standarde për 

një kontabilizim të plotë, të vërtetë, 

të saktë dhe në kohën e duhur të të 

gjitha transaksioneve të njësitë 

publike”, Neni 26 “Roli i Strukturës 

Përgjegjëse për Harmonizimin e 

Menaxhimit Financiar dhe 

Kontrollit”. 

 

 

I.3. Konkluzioni i përgjithshëm i auditimit 

 

Ne kemi audituar aktivitetin e Drejtorisë së Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit 

Brendshëm Financiar Publik, e cila përfshin aktivitetin e Drejtorisë  së Harmonizimit të Auditit 

të Brendshëm dhe Drejtorisë së Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe 

Kontabilitetit. Auditimi është realizuar në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 

Auditimit të institucioneve supreme të auditimit (ISSAI). Përgjegjësitë tona sipas këtyre 

standarteve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në paragrafin “Përgjegjësitë e audituesit 

për Auditimin e Përputhshmërisë” të raportit tonë. Ne jemi të pavarur nga Ministria e Financave 

dhe Ekonomisë, e theksuar kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, 

si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, në përputhje me kërkesat etike që janë të rëndësishme në auditimin 

e përputhshmërisë në Republikën e Shqipërisë, duke përfshirë Kodin e Etikës të KLSH dhe 

kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa. Besojmë se evidenca 

e auditimit që kemi marrë është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të siguruar bazën për 

opinionin tonë. 

Opinioni i KLSH-së mbi përputhshmërinë  

Në opinionin tonë, bazuar në evidencat e auditimit, mbi të cilat janë formuluar gjetjet dhe 

rekomandimet përkatëse, si rrjedhojë e ekzekutimit të procedurave audituese, rezulton se 

Drejtoria e Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, përgjatë 

të gjitha proceseve të ekzekutimit të përgjegjësive në përmbushje të misionit të saj si 

harmonizuese, monitoruese dhe raportuese, rezulton se në veprimtarinë e saj nuk ka zbatuar 

plotësisht Ligjin nr.114/2015 dt. 15.10.2015 “Për Auditin e Brendshëm në Sektorin 

Publik",Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010, i ndryshuar me Ligjin nr.110/2015, datë 15.10.2015 

“Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, Manualin e Auditit të Brendshëm, Manualin e 

Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, si dhe aktet e tjera nënligjore në zbatim të tyre. 

Deviacionet e identifikuara justifikojnë dhënien e një Opinioni të Kualifikuar, mbi 
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përputhshmërinë e aktivitetit të Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të 

Brendshëm Financiar Publik për vitin 2020. 

Bazat për Opinionin e Kualifikuar1 të Përputhshmërisë 

Gjendja mbi sistemet e menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, në sektorin publik,  

vijon të bazohet në një numër të ulët njësish publike, ndërkohë që nga DH/MFK nuk garantohet 

raportimi i plotë dhe i drejtë, duke sjellë që edhe raporti vjetor i përgatitur të mos reflektojë 

situatën reale të menaxhimit financiar dhe kontrollit në vend.  

DH/MFK nuk ka realizuar monitorimet e detyrueshme për vitin 2020, ndërkohë që në raportin 

vjetor ka raportuar mbi monitorimet e realizuara për vitin 2019, të cilat kanë qenë pjesë e 

raportimit të situatës së sistemeve të kontrollit për një vit më parë.  

Nga auditimi i pyetësorëve të vetëvlerësimit rezulton se nga ana e Drejtorisë së Harmonizimit 

të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit nuk është kryer asnjë analizë e 

pyetësorëve të dërguar nga njësitë publike, me qëllim përcaktimin e saktësisë dhe konsistencës 

së plotësimit të tyre 

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur pranë grupit të auditimit u konstatua se në 

dosjet e pilotimeve nuk është dokumentuar kryerja e aktiviteteve të planifikuara në planin për 

realizimin e ofrimit të asistencës teknike dërguar secilit subjekt të përzgjedhur, apo të 

raportuara si të realizuara në Raportin Vjetor të KBFP për vitin 2020, në kundërshtim me 

kriteret ligjore të Ligjit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin mbi gjurmët e auditimit. 

Gjithashtu, përzgjedhja për kryerjen e implementimeve pilot në vetëm 4 Ministritë, në kushtet 

kur këto janë institucione me një renditje të kënaqshme në rankimet e pyetësorëve të 

vetëvlerësimit krahasuar me njësitë e tjera të sektorit publik objekt i monitorimit të kësaj 

drejtorie evidenton formalizmin në proces dhe lë të paqartë arsyet pse këto njësi klasifikohen 

si njësi pa sistem modern të MFK. 

DH/MFKK nuk ka siguruar dhe hartuar  rregullat për mbajtjen e llogarive të shtetit dhe 

përgatitjen e raporteve periodike e vjetore të zbatimit të buxhetit, si dhe përgatitjen e pasqyrave 

financiare vjetore për të gjitha njësitë publike, pasi referuar legjislacionit që rregullon fushën e 

kontabilitetit publik, nuk ka bazë ligjore për kontabilitetin në sektorin publik që rregullojnë 

                                                           
1-Mbështetur mbi ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”, dhe MAP të KLSH-së 

kapitulli VII, pika 7.3.3: 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 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 

ISSAI 1500– Objektivi i audituesit është të hartojë dhe të kryejë procedurat e auditimit në mënyrë të 

tillë që të mundësojë marrjen e evidencës së mjaftueshme për të nxjerrë konkluzione të arsyeshme në 

të cilin do të bazojë opinionin e tij. Audituesi shpreh një konkluzion me rezerve kur në gjykimin 

profesional të tij, efekti ose efektet e mundshme të një çështjeje, nuk janë aq materiale sa që të 

justifikojnë një konkluzion të kundërt ose një refuzim të konkluzionit. 
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procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme 

Për sa i përket situatës së Auditimit të Brendshëm në sektorin public, nga shqyrtimi i të dhënave 

të vëna në dispozicion nga ana e DH/AB-së, mbi afatet e dërgimit të planeve individuale vjetore 

dhe strategjike, u konstatua se ka pasur 65 raste të dërgimit të këtyre planeve përtej afatit të 

përcaktuar sipas Manualit të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik 

Vlerësimi treguesve të NJAB-së rezultoi kryesisht me mos përputhje të vlerësimeve të 

treguesve të përfomancës dhe gjendjes së strukturave të NJAB-ve, planeve të auditimit dhe 

zbatimit të rekomandimeve. 

Nuk është dhenë opinion mbi vlerësimin e perfomancës bazuar në kriteret e vlerësimit të 

performances. 

Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të Drejtorisë së Harmonizimit të Kontrollit 

Brendshëm Financiar Pubik lidhur me çështjet nën auditim: 

Stafi drejtues është përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve dhe funksioneve në përmbushje të 

kërkesave ligjore dhe rregullatore në fuqi, që rrjedhin nga Ligji nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimi Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij. 

Ligji nr. 114/2015 datë 15.10.2015 “Për Auditin e Brendshëm në Sektorin Publik", dhe aktet 

nënligjore të dala në zbatim të tij, si dhe Ligji nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore të dala në 

zbatim të tij. Është përgjegjës për cilësinë e përgatitjes së Raportit Vjetor lidhur me nivelin e 

sistemve të kontrollit të brendshëm në rang kombëtar.  

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 Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik është 

kryer në përputhshmëri me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi. Përveç standardeve ISSAI, 

audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin profesional në punën 

audituese.  

Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e përputhshmërisë të 

periudhës aktuale dhe i përshkruajmë ato në raportin 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.  

Konkluzionet tona janë të bazuara në punën audituese, deri në përgatitjen e raportit të auditimit. 

Gjithashtu, ne u mundësojmë drejtuesve një deklaratë ne lidhje me kërkesat etike të pavarësisë 

sipas të cilave ne kemi kryer punën tonë audituese, dhe komunikojmë me ta në rastet kur 

ekziston konflikt interesi apo çështje të tjera lidhur me etikën. 
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II. HYRJA  

 

Mbështetur në Ligjin 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

KLSH”, në zbatim të Programit të Auditimit nr. 587/1, datë 27.05.2021 i ndryshuar me 

shkresën nr. 587/2 prot., datë 01.07.2021 të miratuar nga Kryetari i KLSH, për veprimtarinë 

nga data 01.01.2020 deri më datën 31.12.2020., me afat auditimi 01.06.2021 deri në 

31.07.2021, në Drejtorisë së Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik ku 

periudha e audituar është 01.01.2020 deri në 31.12.2021, u krye auditimi mbi 

përputhshmërinë, me grup auditimi të përbërë nga:  

 M. K, Përgjegjës Grupi 

 Xh. Xh, Anëtar 

 K. N, Anëtare 

 

II.1. Objekti i auditimit:  
Në zbatim të programit të auditimit objektivi kryesor është vlerësimi i veprimtarisë së 

Drejtorisë së Përgjithshme të Harmonizimit të Menaxhimit Finaciar  dhe Kontrollit të 

Brendshëm, pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 

 

 

II.2. Qëllimi i auditimit:  
Qëllimi i këtij auditimi është vlerësimi nëse aktivitetet dhe informacionet e raportuara janë, në 

çdo aspekt material, në përputhje e kuadrin rregullator mbi bazën e të cilit e ushtron 

veprimtarinë dhe informacionet e raportuara në zbatim të buxhetit të shtetit janë në çdo aspekt 

material në përputhje me kuadrin rregullator mbi bazën e të cilit e ushtron veprimtarinë 

Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit të 

Brendshëm. 

II.3. Identifikimi i çështjeve: 

Çështjet kryesore të auditimit janë ato çështje, të cilat në gjykimin tonë, kanë rezultuar më të 

rëndësishmet në bazë të vlerësimit të risqeve të identifikuara në fazën e parë të auditimit si dhe 

çështjeve të dala gjatë auditimit mbi aktivitetin e Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të 

Brendshëm dhe Drejtorisë së Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollin. Çështjet 

kryesore në auditimin e aktivitetit të Drejtorisë së Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm 

Financiar Publik për vitin 2020, paraqiten si mëposhtë: 

I. Në lidhje me Drejtorinë e Harmonizimit të AB: 

1. Përgatitja dhe zbatimi i planit të konsoliduar strategjik e vjetor nga ana e strukturave të 

auditit të brendshëm. 

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 Financeve dhe Ekonomisë në funskion të 

sigurimit të cilësisë së auditimit. 

3. Vlerësimi i indikatorëve që tregojnë nivelin e zbatimit të objektivave në përmbushje të 

strategjisë për auditimin e brendshëm në sektorin publik. 

4. Procedurat e hartimit, konkluzionet dhe opinionin e  paraqitur në Raportin vjetor të vitit 

2020  të sistemit financiar të brendshëm publik mbi fiunksonimin dhe progresin e sistemit të 

Auditimit të brendshëm në sektorin publik. 

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.  
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II.  Në lidhje me Drejtorinë e Harmonizimit të MFK 

1. Analiza e sistemit sipas pesë komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit bazuar 

në vetëvlerësimin e njësive publike, dhe cilësia e këtij raportimi. 

2. Monitorimi mbi funksionimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm kryer nga DH/MFK, 

trajnimet dhe administrimin e regjistrit të nënpunësve autorizues dhe zbatues nga DH/MFK. 

3. Vlerësimi i indikatorëve që tregojnë nivelin e zbatimit të objektivave në përmbushje të 

strategjisë për menaxhimin financiar dhe kontrollin. 

4. Procedurat e hartimit, konkluzionet dhe opinionin e  paraqitur në Raportin vjetor të vitit 

2020  të sistemit financiar të brendshëm publik mbi fiunksionimin dhe progresin e sistemit të 

MFK në sektorin publik. 

5. Monitorimi mbi funksionimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm nëpërmjet 

implementimit të  menaxhimit financiar dhe kontrollit të institucioneve pilot për vitin 2020. 

6. Aktiviteti në drejtim të zhvillimit të kontabilitetit publik dhe ndjekjen e procesit të zbatimit 

të strategjisë së qeverisë për implementimin e standarteve të kontabilitetit publik. 

 

II.4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese: 

Stafi drejtues është përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve dhe funksioneve të strukturës në 

përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi. Gjithashtu strukturat drejtuese janë 

përgjegjëse për përputhshmërinë e veprimtarisë me rregulloret dhe aktet nënligjore 

harmonizimin e standardeve, rregullave dhe procedurave për kryerjen, monitorimin dhe 

raportimin e veprimtarsë së menaxhimit financiar, kontrollit dhe kontabilitetit dhe auditit të 

brendshëm në sektorin publik. 

II.5. Përgjegjësitë e audituesve: 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion në lidhje me përputhshmërinë e aktivitetit 

të Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit të 

Brendshëm në lidhje me aktet ligjore dhe nënligjore për menaxhimin financiar dhe kontrollin 

dhe auditimin e brendshëm në sektorin publik. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI sipas INOTSAI, të cilat kërkojnë që audituesi të respektojë 

kërkesat etike dhe të planifikojë dhe kryejë auditimin me qëllim arritjen e një sigurie të 

arsyeshme në dhënien e opinionit, sipas evidencës së mbledhur të auditimit. 

 

 

II.6. Kriteret e vlerësimit:  
Për kryerjen e këtij auditmi, në lidhje me dhënien e opinionit për përputhshmërinë e aktivitetit 

të Drejtorisë së Përgjithshme të Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit të 

Brendshëm, kriteret e vlerësimit bazohen në procedurat e përcaktuara nga Ministria e 

Ekonomisë dhe Financave; ligjin 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” si 

dhe aktet nënligjore në zbatim të tij; Ligji 10296, dt 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar 

dhe kontrollin, dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, ligji 9936, dt. 26.06.2008 “ Për menaxhimin 

e sistemit buxhetor në Repubikën e Shqipërisë, etj. 

II.7. Standardet e auditimit: 

Auditimi u bazua në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin 

e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë, Rregulloren “Për 

Procedurat e Auditimit” miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së Nr. 107 datë 

08.09.2017, referenca të tjera ligjore dhe në referencë të Standardet Ndërkombëtare të 

Auditimit (ISSAI) të INTOSAI-t.  

Auditimi është kryer sipas Standardeve Ndërkombëtare të SAI mbi auditimin e 

përputhshmërisë. ISSAI 100 “Auditimi i përputhshmërisë përcakton se deri në çfarë mase 
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subjekti i audituar ndjek rregullat, legjislacionin dhe aktet normative, politikat, kodet e 

miratuara apo kushtet e përcaktuara si, kushtet e kontratës apo klauzolat e një marrëveshjeje 

financimi.” ISSAI 100 (Parimet themelore të auditimit të sektorit publik) përcakton parimet 

themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi;  

ISSAI 400 (Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë) përcakton parimet themelore të 

ISSAI 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me kontekstin specifik të auditimit të 

përputhshmërisë;  

ISSAI 4000 “Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e përputhshmërisë”;  

ISSAI 4100 “Udhëzimet për auditimin e përputhshmërisë për auditimet që kryhen veçmas nga 

auditimi i pasqyrave financiare. 

 

II.8. Metodat e auditimit: 

Grupi i auditimit, me qëllim arritjen e objektivave të auditimit, ka përdorur metoda si intervista 

me gojë ndaj subjektit të audituar, ka verifikuar dokumentacionin e nevojshëm të kërkuar dhe 

të paraqitur nga subjekti i audituar me qëllim përmbushjen e drejtimeve të auditimit, si dhe ka 

kryer testime dhe verifikime mbi të dhënat e vëna në dispozicion të grupit të auditimit. 

 

II.9. Dokumentimi i auditimit: 

Për cështjen në lidhje me hartimin dhe zbatimin e planeve strategjike dhe vjetore nga ana e 

strukturave të auditit të brendshëm, u bë përzgjedhja  e një kampioni me 10 institucione për të 

parë saktësinë dhe plotësinë e paraqitjes së planit të konsoliduar në nivel sistemi. 

Në lidhje me pyetësorët e vetë vlerësimit, grupi i auditimit ka marrë të dhënat e vëna në 

dispozicion nga kjo drejtori për t’i kryqëzuar me  përgjigjet e vetë subjekteve, po ashtu dhe me 

indikatorët e vlërësimit të perfomacës që kishin të bënin më këto drejtori është bërë verifikimi 

nëse të dhënat e raportuara nga ana e drejtorisë përputhen më vlerësimet e bëra nëpërmjet 

vlerësimit me pikë tek indikatorët e perfomancës. 

 

 

 

III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

 

III.1. Informacion i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim: 

Misioni Drejtorisë së  Përgjithshme të Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit 

të Brendshëm është harmonizimi i  standardeve, rregullave dhe procedurave për kryerjen , 

monitorimin dhe raportimin e veprimtarsë së menaxhimit financiar, kontrollit dhe 

kontabilitetit dhe auditit të brendshëm në sektorin publik. 

 

Funksionet kryesore të kësaj drejtorie janë: 

1. Përgatitja e ligjeve, udhëzimeve metodikave për fushën e menaxhimit financiar, 

kontrollit, kontabilitetit dhe auditimit të brendshëm për institucionet e sektorit publik, 

në pajtim me standardet ndërkombëtare të pranuara për kontrollin e brendshëm, 

rregulloret e zbatueshme dhe praktikat e  Bashkimit Evropian. 

2. Hartimin e legjislacionit në fushën e raportimit financiar për njësitë e sektorit privat si 

dhe bashkëpunimi dhe koordinimi në lidhje me çështjet e kontabilitetit në sektorin 

privat. 

3. Koordinimin e ngritjes dhe zhvillimit të sistemit të kontrollit të brendshëm financiar 

publik në njësitë e sektorit publik. 

4. Organizimin i seminareve të ndërgjegjësimit dhe trajnimeve në vijueshmëri në fushën 

e menaxhimit financiar, kontrollit, kontabilitetit dhe të përgjegjshmërisë menaxhieriale 

në njësitë e sektorit publik. 
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5. Harton, zhvillon dhe administron politikat kombëtare për certifikimin e audituesve të 

brendshëm, si dhe trajnimin e vijueshëm profesional të audituesve të brendshëm në 

sektorin publik, në bazë të praktikave bashkëkohore në fushën e auditimit të brendshëm. 

6. Monitorimi sistematik i sistemeve të menaxhimit  financiar dhe kontrollit, kontabilitetit 

dhe i veprimtarisë së auditimit të brendshëm në njësitë e sektorit publik. 

 

 

III.2. Përshkrim i rezultateve sipas drejtimeve të auditimit: 

 

III.2.1. Mbi strukturën e Auditimit të Brendshëm dhe funksionimin e strukturave të tij 

në zbatim të ligjit 114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik” 

 

2.1.1.Mbi hartimin dhe zbatimin e planeve strategjike dhe vjetore nga ana e 

strukturave të auditimit. 

Afatet e dërgimit të planeve pranë DH/AB 

Bazuar në Manualin e Auditimit të Brendshëm në sektorin Publik, përcaktohet se: “Plani 

Strategjik dhe Plani Vjetor, i përgatitur nga njësitë e Auditimit të Brendshëm, 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 tëçdo 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.  

Nga verifikimi i konsolidimit të planeve vjetore dhe strategjike u konstatua se nga ana e 

Drejtorisë së Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm gjatë vitit 2020 janë përfshirë në 

konsolidim 130 plane vjetore dhe strategjike, por në fakt raportohen të jenë 129 njësi të 

auditimit të brendshëm.  Sipas të dhënave të kësaj drejtorie mbi datat e paraqitjes së planeve 

vjetore dhe të konsoliduara individuale vihet re se ka institucione, të cilat nuk e kanë zbatuar 

kriterin për dorëzimin në afatin e përcaktuar sipas manualit. Në mënyrë të përmbledhur numri 

i institucioneve, që kanë tejkaluar afatin e dërgimit të këtyre planeve pranë strukturës së 

harmonizimit paraqiten si vijon:   

Periudha e 

dërgimit 

1-2 ditë 

vonesë 

Brenda 

tetorit 

Nëntor 

2020 

Dhjetor 

2020 

Janar 

2021 

Shkurt 

2021 
Totali 

Nr.i 

institucioneve 
38 18 5 1 2 1 65 

Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 

Pra, në total 65 njësi të auditimit të brendshëm kanë dërguar me vonesë planet strategjike dhe 

vjetore pranë Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit tëBrendshëm, madje tri prej tyre kanë 

dorëzuar përtej vitit 2020. Drejtoria e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm  u ka adresuar 

këto problematika institucioneve me anë të shkresave përkatëse. 

Ndryshimet në planet vjetore të NJAB-ve. 

Nga shqyrtimi i të dhënave për ndryshimet e planeve vjetore të njësive të auditimit të 

brendshëm të marra nga Drejtoria e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm rezultojnë 44 

ndryshime në total në planet respektive të njësive publike, të shoqëruar me shkresa për 

ndryshim planesh drejtuar Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të Brendshëm. Në krahasim 

me vitin e kaluar, në vitin 2020 ka pasur më shumë ndryshime në plane. Ndryshimet e planeve 

konsistojnë më shumë në paksime në numrin e misioneve të auditimit, se sa në shtim të tyre. 
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Pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë janë dërguar shkresat përkatëse në lidhje me 

këto ndryshime, të cilat paraqiten në mënyrë të përmbledhur sipas tabelës së mëposhtme: 

N

r 

Institucioni Auditime gjithsej Ndryshimet 

Plani 

fillesta

r 

Plani I 

ndryshuar 

Shtesa(

+) 

Pakësime(

-) 

1 Ministria e Bujqesise dhe 

Zhvillimit Rural 

16 19 3 0 

2 Ministria e Shëndetësisë & 

Mbrojtjes Sociale 

19 13 0 6 

3 Ministria e Brendshme 20 20 0 0 

4 Drejt.Përg                               

jithshme e Policise se Shtetit 

28 26 0 2 

5 Drejt.Përgj e Sherbimit te 

Transportit Rrugor 

13 8 0 5 

6 Drejt.Përgjithshme e Rezervave 

Materiale të Shtetit 

3 4 1 0 

7 Instituti Sigurimeve Shoqërore 12 11 0 1 

8 Instituti i Statistikave 5 3 0 2 

9 Agjencia Kombetare e 

Punesimit dhe Aftesive 

14 5 0 9 

10 Shërbimi Social Shtetëror 12 6 0 6 

11 Operatori i Sherbimeve te 

Kujdesit Shendetesor Drejtoria 

Qendrore 

12 8 0 4 

12 ADISA 5 3 0 2 

13 Drejtoria e Shërbimeve 

Qeveritare 

8 4 0 4 

14 SHISH 25 21 0 4 

15 Fondi i Sigurimit të 

Detyrueshem te Kujdesit 

Shëndetësor 

15 17 2 0 

16 Kontrolli i Larte i Shtetit 5 5 0 0 

17 Universiteti Bujqësor Tiranës 5 4 0 1 

18 Spitali Shefqet Ndroqi Tiranë 9 3 0 6 

19 Hekurudha Shqiptare sha 7 5 0 2 

20 Ujësjellës Kanalizime Korçë 7 4 0 3 

21 Ujësjellës Kanalizime Tiranë 

sh.a 

8 5 0 3 

22 Ujësjellës Kanalizime Shkodër 8 8 0 0 

23 Ujësjellës Kanalizime Vlore 4 5 1  

24 Bashkia Ura Vajgurore 6 5 0 1 

25 Bashkia Dibër 5 5 0 0 

26 Bashkia Bulqizë 7 7 0 0 

27 Bashkia Durrës 12 11 0 1 

28 Bashkia Krujë 7 4 0 3 

29 Bashkia Elbasan 10 9 0 1 

30 Bashkia Lushnjë 11 7 0 4 

31 Bashkia Divjakë 6 3 0 3 
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32 Bashkia Dropull 6 4 0 2 

33 Bashkia Korçë 7 7 0 0 

34 Bashkia Maliq 8 8 0 0 

35 Bashkia Vau I Dejes 14 14 0 0 

36 Bashkia Tiranë 10 7 0 3 

37 Bashkia Kamëz 10 9 0 1 

38 Bashkia Vorë 6 7 1 0 

39 Bashkia Kavajë 11 8 0 3 

40 Bashkia Himarë 4 8 4 0 

41 Bashkia Mirditë 7 6 0 1 

42 Bashkia Kurbin 13 7 0 5 

43 Bashkia Peqin 14 8  6 

44 Bashkia Selenicë 9 5 0 4 

 Totali 443 356 9 98 

Burimi: Të dhënat nga DH/AB; Përpunuar nga KLSH (2021) 

 

Sipas Manualit të 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 vjetorë të Auditimit të 

Brendshëm” përcaktohet 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, për rishikimet e kryera në planet vjetore u konstatuan se problemet 

në lidhje me paraqitjen e këtyre ndryshimeve kishin të bënin me: 

 Arsyetimin apo jo të ndryshimeve 

 Miratimin apo jo nga titulluari apo Komiteti i Auditimit, sipas rastit 

 Paraqitja e pasqyrës nr.3 për ndryshimin e planit 

 dhe pasaktësi në plotësimin dhe paraqitjen e elementeve të kërkuar sipas Manulait të 

AB. 

Institucione, të cilat nuk kishin paraqitur arsyetim në ndryshimet e planeve paraqiten si vijon: 

Nr Institucioni 

1 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural 

2 Ministria e Shëndetësisë & Mbrojtjes Sociale 

3 Ministria e Brendshme 

4 Drejt.Përgjithshme e Policise se Shtetit 

5 Drejt.Përgjithshme e Policise se Shtetit 

6 Drejt.Përgj e Sherbimit te Transportit Rrugor    

Institucione, të cilat nuk e kishin ndryshimin e bërë në plan nga titullari: 

Nr Institucioni 

1 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural 

2 Ministria e Shëndetësisë & Mbrojtjes Sociale 

3 Ministria e Brendshme 

Institucionet, të cilat nuk e kishin shoqëruar ndryshimin e planit me pasqyrën nr. 3: 

Nr Institucioni 

1 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural 
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2 Ministria e Shëndetësisë & Mbrojtjes Sociale 

3 Ministria e Brendshme 

4 Drejt.Përgjithshme e Policise se Shtetit 

5 Drejt.Përgj e Sherbimit te Transportit Rrugor    

Gjithashtu konstatohen dhe institucione, të cilat sipas Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të 

Brendshëm nuk kanë qënë të rregullta në plotësimin e formularëve të ndyshimeve apo në 

arsyetimet e bëra. 

Në mënyrë të përmbledhur arsyet e dhëna nga ana e njësive të auditit të brendshëm për arsye 

të ndryshimit të planeve përmenden: 

 Situata COVID 

 Mosplotësimi i vendeve vakante 

 Shtimi i auditimeve të bëra me kërkesë të titullarit 

 Ndryshimet strukurore(shtim apo pakësim të sektorëve) 

Nga verifikimi i bërë dosjes, që disponon DH/AB mbi ndryshimet e planeve u konstatua se 

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Bashkia Dibër, Ujësjellës Kanlizime Tiranë sha 

kanë  dërguar planet  e ndryshuara ne vitin 2021, ndërsa pjesa e institucioneve që kanë sjellë 

nrdyshimet e  palneve në muajin e fundit të vitit, kryesisht i ka dërguar ato pas gjysmës së 

muajit dhjetor, ç’ka e bën këtë ndryshim thjesht për të “justifikuar” mospërmbushjen e planit 

vjetor fillestar. 

Në 44 rastet me ndryshimet të planeve, datat e dërgimit të këtyre ndryshimeve paraqiten si në 

tabelën e mëposhtme: 

Nr Institucioni Data e 

dergimit te 

ndryshimit 

1 Drejt.Përgjithshme e Policise se Shtetit 08/04/2021 

2 Bashkia Dibër 18/01/2021 

3 Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a 08/01/2021 

4 Shërbimi Social Shtetëror 24/12/2020 

5 Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Drejtoria Qendrore 24/12/2020 

6 Ujësjellës Kanalizime Vlore 22/12/2020 

7 Bashkia Ura Vajgurore 21/12/2020 

8 Spitali Shefqet Ndroqi Tiranë 17/12/2020 

9 Bashkia Tiranë 17/12/2020 

10 Bashkia Selenicë 17/12/2020 

11 Bashkia Elbasan 16/12/2020 

12 Bashkia Korçë 15/12/2020 

13 Bashkia Kavajë 15/12/2020 

14 Hekurudha Shqiptare sha 14/12/2020 

15 Bashkia Peqin 14/12/2020 

16 Bashkia Mirditë 11/12/2020 

17 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural 09/12/2020 

18 Ujësjellës Kanalizime Shkodër 07/12/2020 

19 Instituti Sigurimeve Shoqërore 28/10/2020 

20 Bashkia Lushnjë 28/10/2020 

21 Kontrolli i Larte i Shtetit 26/10/2020 

22 Drejt.Përgj e Sherbimit te Transportit Rrugor 20/10/2020 

23 Universiteti Bujqësor Tiranës 20/10/2020 

24 Ministria e Brendshme 19/10/2020 

25 Ujësjellës Kanalizime Korçë 19/10/2020 
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26 Bashkia Krujë 16/10/2020 

27 ADISA 13/10/2020 

28 Drejt.Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit 29/09/2020 

29 Bashkia Durrës 29/09/2020 

30 Bashkia Divjakë 29/09/2020 

31 Ministria e Shëndetësisë & Mbrojtjes Sociale 14/09/2020 

32 Bashkia Dropull 31/08/2020 

33 SHISH 28/08/2020 

34 Bashkia Bulqizë 13/08/2020 

35 Bashkia Himarë 30/07/2020 

36 Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare 07/07/2020 

37 Instituti i Statistikave 25/06/2020 

38 Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive 25/06/2020 

39 Fondi i Sigurimit të Detyrueshem te Kujdesit Shëndetësor 25/06/2020 

40 Bashkia Maliq 22/06/2020 

41 Bashkia Vau i Dejes 21/05/2020 

42 Bashkia Kurbin 12/05/2020 

43 Bashkia Vorë 14/02/2020 

44 Bashkia Kamëz 10/02/2020 

   

Burimi: DH/AB(2021) 

 

Manuali i auditimit të brendshëm, parashikon ndryshimet në plan, por nuk përcakton një afat 

deri kur mund të jetë e pranueshme të bësh një ndryshim në plan, kjo gjë është e papërcaktuar 

gjithashtu me ndonjë normë ligjore apo nënligjore.  

 

Hartimi i planit të konsoliduar vjetor dhe strategjik nga DH/AB. 

Bazuar në Manualin e Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik, miratuar me urdhërin 

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 përcaktar 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. 

Pasqyra 1 “Vlerësimi i nivelit të riskut për të gjithë subjektet që duhet të auditohen nga NJAB” 

Pasqyra 2 “Plani strategjik i subjekteve të synuara për t’u audituar për vitet” 

Pasqyra 3 “Plani i angazhimeve të NJAB për vitin    ” 

Pasqyra 4 “Planifikimi i nevojave për trajnim të NJAB për vitin    ” 

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 

përzgjodhën në mënyrë rastësore një kampion me disa institucione, të cilat ishin si mëposhtë: 

1. Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

2. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

3. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

4. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

5. Bashkia Elbasan                

6. Bashkia Tiranë 

7. Bashkia Kukës 

8. Bashkia Korçë 
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9. AZHBR 

10. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 

 

Planet individuale u këkuan në formatin excel, pasi dhe sipas Manualit për Auditimin e 

Brendsëhm në sektorin Publik, miratuar me urdhërin nr.100, datë 25.10.2016 pika Kreu III, 

pika 3.2 përcaktohet se: “Plani vjetor i dërgohet zyrtarisht dhe në mënyrë elektronike strukturës 

përgjegjëse për harmonizimin e auditimit të brendshëm, brenda datës 20 Tetor të çdo viti.” Nga 

DH/AB u njoftua se Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive nuk kishte bërë dorëzimin 

elektronik të planeve të saj. 

Nga shqyrtimi i planit strategjik të konsoliduar të vënë në dispozicion nga Struktura Përgjegjëse 

e Harmonizimit për AB rezultoi se konsolidimi, për çdo format pasqyre është 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. 

Në formatet Manualit të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik, miratuar me urdhërin 

nr.100, datë 25.10.2016, kapitulli III, përcaktohet formati i Pasqyrës nr.1: “Vlerësimi i nivelit 

të risqeve për të gjithë subjektet, që do të auditohen nga NJAB”, e cila paraqitet si mëposhtë. 

 ` 

 
Burimi: Manuali i Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik 

 

Nga verifikimi i pasqyrës nr 1 “Vlerësimi i nivelit të riskut për të gjithë subjektet, që duhet të 

auditohen nga NJAB-të” së konsoliduar të përgatitur nga Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit 

të Brendshëm shihet se subjektet; fushat dhe vlerësimet e risqeve në nivele nga i lartë në të ulët 

paraqiten me numra në total për çdo institucion. Grupi auditimit bëri verifikimet për subjektet 

e zgjedhura nga ku rezultoi si mëposhtë: 
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Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 

 

Shihet se në Bashkinë Korçë ka një diferencë prej 11 në numrin e fushave të shënuara në planin 

e konsoliduar nga DH/AB, por në fakt këto fusha nuk janë të identifikuara në planin individual 

të këtij institucioni, gjë e cila është mangësi në plotësimin e planit nga vetë Bashkia Korçë. 

Plani individual i AZHBR-së- në këtë institucion në plotësimin e pasqyrës së parë bie në sy se 

në secilin rresht të kolonës “subjekte”paraqiten disa emërtime (subjekte) dhe po ashtu në 

kolonën “Fusha” në secilin rresht jepen disa të tilla, ç’ka sjell paqartësi në numërimin  dhe 

identifikimin totalit të fushave dhe subjekteve, pasi nuk janë të ndara në rreshta të veçantë sipas 

kërkesave të manualit. Nëse plotësimet e subjekteve do të ishin bërë në këtë formë përcaktimi 

i fushave nuk është i saktë dhe nuk është ashtu siç është llogaritur në institucionet e tjera. 

Nga verifikimi në lidhje me institucionin Bashkia Kukës u vu re se, në planin individual të tij 

nuk është fare e plotësuar kolona “fusha”, për këtë arsye llogaritja duhet të ishte 0 fusha, në 

planin strategjik të konsoliduar nga DH/AB janë shënuar 35, duke u nisur nga numri i 

subjekteve për auditim. Tek kolona risk i mesëm ka një diferencë një, pasi për një nga fushat 

në tabelën individuale është shënuar në kolonën i mësëm “s’ka informacion”, ndërsa në planin 

e konsoliduar nga DH/AB është pasqyruar si risk i nivelit të mesëm pa dhënë ndonjë arsyetim, 

përse është bërë kjo. 

Ministria e Arsimit dhe Sportit- vihet re se ka një diferencë në nivelin e riskut të mesëm, nga 

ana e DH/AB është shënuar një më shumë, por në fakt shihet se në planin vjetor të vetë 

institucionit është lënë pa plotësuar fare niveli i riskut për subjektin me nr. rendor 71 “Federatat 

Sportive”. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale-vihet re se tek kolona e fushave në të njëjtin 

subjekt janë të vendosura disa fusha e për këtë arsye totali i tyre nuk është 93, sa është paraqitur 

në planin e konsoliduar nga ana e DH/AB, por më tepër. 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë- vihet re vetem një diferencë në nivelin e riskut “Të ulët” 

një nga fushat e tabelës individuale është shënuar dhe tek kolona e riskut ulët dhe tek kolona 

risk i lartë.  

Pasqyra 2: “Plani strategjik i subjekteve të synuara për tu audituar për vitet 2021 – 2023” 
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Bashkia	Korccw 29 18 12 16 1 29 29 12 16 1 0 -11 0 0 0

Bashkia	Elbasan 30 30 9 11 10 30 30 9 11 10 0 0 0 0 0

AZHBR 11	OSE	12 10 6 2 2 10 10 6 2 2 1	0se	2 0 0 0 0

BASHKIA	KUKUWS 35 0 5 28 1 35 35 5 29 1 0 -35 0 -1 0

BASHKIA	TIRANE 75 121 24 76 21 75 121 24 76 21 0 0 0 0 0

MINISTRIA	ARSIMIT	DHE	SPORTIT
73 73 5 66 1 73

73
5 67 1

0 0 0 -1 0

MINISTRIA	E	SHËNDETËSISË	DHE	

MBROJTJES	SOCIALE 93 1 92 0
93 93

1 92 0
0 -93 0 0 0

MINISTRINË	E	BUJQËSISË	DHE	

ZHVILLIMIT	RURAL
26 26 14 12 0

26 26
14 12 0

0 0 0 0 0

MINISTRIA	E	FINANCAVE	DHE	

EKONOMISE
170 188 33 117 39 170 188 33 117 38

0 0 0 0 1

Sipas	MFE

Institucioni

Sipas	KLSH DIFERENCA



 
 

 
27 

 

 
Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 

 

Siç konstatohet në tabelën e mësipërme paraqiten diferenca në Ministrinë e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale, tek kolona: “ Subjekte të synuara për tu audituar –viti 2021”, rezultojnë të 

jenë 7 subjekte më shumë sipas pasqyrës së paraqitur nga vetë ky institucion, krahasuar me atë 

që paraqitet në pasqyrën e konosliduar të përgatitur nga MFE. 

Pasqyra 3 “Plani i angazhimeve të NJAB për vitin 2021” 

Nga verifikimi i saktësisë së konsolidimit të kësaj pasqyre u vunë re diferenca vetëm në 

kolonën numri i audituesve në dy subjekte, që paraqiten si në tabelën mëposhtme: 

Institucioni 

Sipas planit individual MFE 

Diferenca Nr i audituesve 

Nr i 

audituesve 

Bashkia Elbasan 5 28 -23 

AZHBR 4 24 -20 

Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 

Nga planet vjetore në Bashkinë Elbasan janë 5 auditues jo 28 dhe po ashtu në AZHBR janë 4 

auditues dhe jo 24 siç paraqiten në pasqyrën nr 3 të planit të konsoliduar. Kjo diferencë vjen si 

rezultat i mos pasqyrimit të saktë të numrit tëaudituesve nga ana e vetë institucioneve përkatëse. 

Gjithashtu në planin vjetor individual të vetë MFE shihet se është një kolonë më tepër “Auditim 

sistemesh, e cila nuk është as në formatin e paraqitur në formatet standard për kapitullin III të 

Manualit të Auditimit të Brendshëm. 

Pasqyra nr 4 “Planifikimi i nevojave për trajnim të NjAB për vitin __” nuk është paraqitur si 

pasqyrë e konosliduar 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. 

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 atë të konosliduar nga ana e DH/AB.  Më 

konkretisht ato paraqiten si mëposhtë: 

Viti  Viti I  Viti I Viti  Viti I  Viti I Viti  Viti I  Viti I 

planifikuar planif+1 planif+2planifikuarplanif+1planif+2planifikuarplanif+1 planif+2

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Bashkia korce 6 7 7 6 7 7 0 0 0

Bashkia	Elbasan 10 10 10 10 10 10 0 0 0

AZHBR 8 8 8 8 8 8 0 0 0

BASHKIA	KUKES 16 13 15 16 13 15 0 0 0

BASHKIA	TIRANE 13 57 51 13 57 51 0 0 0

MINISTRIA	ARSIMIT	DHE	SPORTIT14 17 17 14 17 17 0 0 0

MINISTRIA	E	

SHËNDETËSISË	DHE	

MBROJTJES	SOCIALE

31 20 19 24 20 19

7 0 0

MINISTRINË	E	BUJQËSISË	

DHE	ZHVILLIMIT	RURAL
16 16 16 16 16 16

0 0 0

MFE 31 31 30 31 31 30 0 0 0

Diferenca

SUBJEKTE TË 

SYNUARA PËR TU 

AUDITUAR SIPAS 

SUBJEKTE TË 

SYNUARA PËR TU 

AUDITUAR SIPAS 
Nr

Sipas	KLSH Sipas	MFE

SUBJEKTE TË SYNUARA 

PËR TU AUDITUAR SIPAS 

VITEVE
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Në institucionin AZHBR- zëri “Paga dhe sigurime” në planin individual paraqitet 420 000 lekë, 

ndërkohë në planin e konsoliduar paraqitet 2 520 000 lekë, dhe në fakt nga llogaritjet e bëra 

nga ana jonë rezulton të jetë ashtu siç është paraqitur në planin e konsoliduar, por ka një 

keqparaqitje në planin e vetë institucionit. 

Bashkia Tiranë- në këtë institucion zëri “Ditë punë për NJAB” ka diferenca në planin vjetor 

individual dhe atë të konsoliduar. Ky zë paraqitet në planin individual 1680 ndërsa në atë të 

konsoliduar 2100, por në fakt kjo nuk mund të jetë 2100 pasi vetëm koha maksimale e vlefshme 

e parashikuar është 1080, pa konsideruar ditët pushim, festat trajnime etj. 

Ministria e Arsimit dhe Sportit -në zerin “Ditë punë për NJAB” dhe “DITË/PERSON PËR 

NJAB” ka diferenca.Totali i parqitur në vetë planin e institucionit po ashtu është e pasaktë pasi 

nuk është paraqitur totali, po të bëhen llogaritjet del që totali i kolonës ditë punë për NJAB 

duhet të jetë 1115, duke qene se janë 5 auditus ditë/person i bie të jetë 223 ditë/person jo 260 

siç është paraqitur në planin individual, po ashtu në planin e konoliduar këto shifra janë 

përkatësisht 115 dhe 203 ditë/person . 

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural- në këtë institucion zëri “Ditë pune për NJAB” 

paraqitet 1047 ndërsa në planin e konosliduar nga anan e DH/AB paraqitet 1045, sipas 

përllogaritjeve tona kjo shifër duhet të jetë 1047. 

Burimi: Përpunuar nga KLSH 2021 
Nga ana e DH/ABsë janë konstatuar në fakt një pjesë e problematikave dhe janë dërguar 59 

shkresa për parregullsi në planet individuale, ku një pjesë e këtyre institucioneve janë dhe 

institucionet e përzgjedhura nga auditimi i KLSH. 

Zbatimi i planeve 

Realizimet e planeve individuale të NJAB-ve  

Nga verifikimi i të dhënave të vëna në dispozicion nga DH/AB mbi auditimet e realizuara në 

fakt dhe atyre të planifikuara në planet vjetore individuale, vihet re ka diferenca në realizimin 

e planeve: mosrealizim dhe tejkalim të planeve. Informacioni i përmbledhur në formë tabelare 

paraqitet si mëposhtë: 

Auditime Gjithsej                          

Shërbime të Sigurisë nga të cilat: 
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I.Të planifikuar pas ndryshimeve 953 348 19 84 3 439 5 55 

II.Të realizuara 926 333 19 80 3 431 5 55 

Diferenca (I-II) 27 15 0 4 0 8 0 0 
 Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 

 

Tabela e gjendjes së realizimit të planeve vetëm, për rastet me tejkalim dhe mosrealizim të 

planeve. 

 

Bashkia	Korccw KLSH MFE

DITË 

PUNE             

PËR                     

NJAB

DITË/PE

RSON                     

PËR                                          

NJAB

BUXHETI                                   

Gjithsej      

(000/Lekë)

SHPE

NZIM        

TË            

TJER

A
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1 Bashkia	Korce 370 185 2213 2103 60 50 2 1107 370 185 2213 2103 60 50 2 1106,5

2 Bashkia	Elbasan 1035 207 4 486 4 468 0 18 000 5 897 1035 207 4486 4468 0 18 5 897,2

3 AZHBR 844 211 2 800 420 120 160 4 700 844 211 2800 2520 120 160 4 700

4 BASHKIA	KUKES 606 202 2930 2577 253 100 3 977 606 202 2930 2577 253 100 3 976,6

5 BASHKIA	TIRANE 1680 210 12 884 12 584 0 300 10 1 288 2100 210 12884 12584 0 300 10 1288.4

6 MINISTRIA	ARSIMIT	DHE	SPORTIT1115 223 8100 5000 2800 300 5 1620 1015 203 8100 5000 2800 300 5 1620

7 MINISTRIA	E	SHËNDETËSISË	DHE	MBROJTJES	SOCIALE1098 183 11 032 7 256 3 676 100 1+6 1 576 1098 183 11032 7256 3676 100 7 1576

8 MINISTRINË	E	BUJQËSISË	DHE	ZHVILLIMIT	RURAL1047 209 7 299          5 365     18 344    100    5      1 460   1045 209 7299 5365 1834 100 5 1460

9 MFE 1830 182 22000 15000 5000 2000 10 2200 1830 182 22000 15000 5000 2000 10 2200
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Nr Institucioni I.Plani II.Realizimi Diferenca I-II 

1 Spitali i Traumes Tirane  30 6 24 

2 Agjensia Shteterore e Kadastres  18 4 14 

3 Ministria e Kulturës   16 4 12 

4 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 17 6 11 

5 Prokurroria e Pergjithshme   14 4 10 

6 Universiteti Mjekesise 9 0 9 

7 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë  23 15 8 

8 Bashkia Tropoje                 8 0 8 

9 Bashkia Cërrik     10 3 7 

10 Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme  16 10 6 

11 Keshilli I Larte Gjygjesor  13 7 6 

12 Bashkia Mallakaster         8 2 6 

13 Bashkia Fushë Arrëz        6 0 6 

14 Ministria e Mbrojtjes  25 20 5 

15 Bashkia Kurbin   7 2 5 

16 Bashkia Rrogozhine  8 3 5 

17 Ministria e Drejtësisë  10 6 4 

18 ALBCONTROL         6 2 4 

19 Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare 10 6 4 

20 Drejtoria e Pergj. Arkivave 7 3 4 

21 Nj.Vend. Op.Kujd.Shend. Tirane  4 0 4 

22 OSHEE sha  16 12 4 

23 Alb Gaz sha  11 7 4 

24 Bashkia Shijak     4 0 4 

25 Bashkia Prrenjas  10 6 4 

26 Bashkia Kukes    12 8 4 

27 Bashkia Vau Dejes            14 10 4 

28 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 8 5 3 

29 QSU Nene Tereza  14 11 3 

30 Ujesjelles Kanalizime Shkoder 8 5 3 

31 Ndermarrja e Trajt. Stud 2 7 4 3 

32 Agro Kredit  13 10 3 

33 Bashkia Skrapar                 7 4 3 

34 Bashkia Librazhd                 9 6 3 

35 Bashkia Vlore      9 6 3 

36 Bashkia Himarë  8 5 3 

37 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 13 11 2 

38 Drejt.Pergjith.Policise 26 24 2 

39 Universiteti "A.Moisiu" Durres 6 4 2 

40 Kuvendi I RSH 5 3 2 

41 Sh.a.Albpetrol Fier     11 9 2 

42 Bashkia Mat        11 9 2 

43 Bashkia Fier         9 7 2 

44 Bashkia Gjirokaster          8 6 2 

45 Bashkia Shkoder                10 8 2 

46 Dr.Pergj.Tatim Taks.Vendore  9 7 2 

47 Autoriteti Portual Durres 8 7 1 
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48 D.P.Transportit Rrugor    8 7 1 

49 Autoriteti Rrugor Shqiptar  4 3 1 

50 Universiteti i Tiranes  5 4 1 

51 Universiteti Bujqesor Tiranes 4 3 1 

52 Universiteti "L.Gurakuqi" Shkoder  7 6 1 

53 Radio-Televizioni Shqiptar 5 4 1 

54 Bashkia Berat     10 9 1 

55 Bashkia Kucove  6 5 1 

56 Bashkia Gramsh                 8 7 1 

57 Bashkia Patos     13 12 1 

58 Bashkia Korce     7 6 1 

59 Bashkia Lezhe     13 12 1 

60 Bashkia Malesia e Madhe              7 6 1 

61  Bashkia Vorë       7 6 1 

62 Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 19 20 -1 

63 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit  7 8 -1 

64 Inst.Sig.Shoqerore 11 12 -1 

65 Sheb.Komb.Punesimit   5 6 -1 

66 AZHBR 7 8 -1 

67 Universiteti "Ismail Qemali" Vlore 4 5 -1 

68 Spitali Shefqet Ndroqi Tirane  3 4 -1 

69 Spitali Rajonal Fier  6 7 -1 

70 Spitali Rajonal Kukes  4 5 -1 

71 Hekurudha Shqiptare sha 5 6 -1 

72 Ujesjelles Kanalizime Pogradec 5 6 -1 

73 Ujesjelles Kanalizime Vlore 4 5 -1 

74 Bashkia Elbasan                 9 10 -1 

75 Bashkia Roskovec             5 6 -1 

76 Bashkia Lushnjë                7 8 -1 

77 Bashkia Kolonje                 4 5 -1 

78 Bashkia Devoll    7 8 -1 

79 Bashkia Kamëz   9 10 -1 

80 Ministria e Financave dhe Ekonomisë 34 36 -2 

81 Drejtoria e Sherb.Qeveritare 4 6 -2 

82 Universiteti Politeknik I Tiranes  0 2 -2 

83 Instituti i Statistikave 3 5 -2 

84 Dr.Qend. Op.Kujd.Shend. 8 10 -2 

85 Qendra Spitalore Berat  3 5 -2 

86 Ministria e Brendshme  20 23 -3 

87 Fondi i Sg. Kujdesit Shendetesor 17 20 -3 

88 Bashkia Dropull  4 7 -3 

89 Bashkia Klos        0 4 -4 

90 Bashkia Bulqize  7 12 -5 

91 Spitali Rajonal Gjirokaster  0 6 -6 

92 Qendra Spitalore Lushnje  0 6 -6 

93 Sh.a Kesh Tirane      8 14 -6 

94 Bashkia Diber      5 12 -7 

95 Bashkia Memaliaj              0 8 -8 
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96 Drejt.Pergj.Burgjeve  13 23 -10 

97 Posta Shqiptare   sha  9 22 -13 
Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 

 

Në mënyrë të përmbledhur situata në lidhje me planet paraqitet si vijon: 

Gjendja e realizeve Tejkalim Realizim Mosrealizim 

Nr institucioneve 61 32 36 

% ndaj totalit 47% 25% 28% 
Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021)  

 

Në 129 institucione, nga krahasimi i planeve dhe realizimeve faktike rezultuan 61 institucione të 

cilat kishin tejkaluar realizimin e planit vjetor, 36 nuk kanë arritur të realizojnë planet vjetore dhe 

vetëm 32 institucione kanë realizuar planet. Numrin më të madh të mbirealizimeve të planeve e 

mbajnë: Posta Shqiptare me 13 auditime më shumë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve me 

10 auditime më tepër, kjo e fundit dhe në vitin e kaluar ka pasur një mbirealizim të planeve 57 

misione auditimi nga 15 të planifikuar. 

Nr INSTITUCIONI  

Realizimi  i angazhimeve të auditimit  

Auditime të realizuara sipas llojit të tyre 

Gjithsej                          

Shërbime të Sigurisë nga të cilat: 
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Fakti Drejt.Pergj.Burgjeve  23 4 3 1   7   8 

Plani Drejt.Pergj.Burgjeve  10 0 0 0 0 10     

Fakti Posta Shqiptare 22 2       19   1 

Plani Posta Shqiptare 11 0 0 0 0 11     
Burimi: Përpunuar nga KLSH(2021) 

Nga tabela mësipër tregohet se Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka pasur 8 auditime me 

kërkesë te titullarit dhe në planin fillestar ka pasur vetëm 10 auditime te kombinuara. Posta 

Shqiptare ka realizuar dy auditime përputhsmërie, të cilat nuk kanë qënë të planifikuara dhe 9 

auditme të kombinuara më tëpër se plani. Kjo tregon për problematikë në planifikim ose për 

përfshirjen e audituesve në auditime apo mision të ndryshme nga niveli i planifikuar.  

 

 

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 

 

Krijimi i NJAB-ve 

Nga auditimii të dhënave të vëna në dispozicion nga ana e DH/AB-së mbi numrin e njësive të 

auditimit të brendshëm dhe veprimtarinë e tyre konstatohet se të dhënat në lidhje më këto njësi 

merren nga vetëraportimi i tyre dhe nuk ka një analizë të plotë në shkallë sistemi nga ana e 

DH/AB duke përcaktuar se sa nga institucionet kanë përmbushur kriteret për të pasur një 

strukturë të tillë në nivel qendror, njësi të vetëqeverisjes, institucione të pavarura dhe shoqëri 

aksionare, me qëllim që kjo njësi të japë ndihmesën e saj për ngritjen dhe funksionimin e 

njësive të auditimit të brendshëm në shkallë vendi. 

DH/AB nuk raporton të dhëna të sakta lidhur me mbulimin me auditim për të gjitha njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme me qëllim që të përcaktohen kapacitetet audituese dhe nevojat për 

mbulim me auditim në shkallë sistemi me njërën nga format e përcaktuara në nenin 10 
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“Organizimi i shërbimit të Auditimit të Brendshëm” të Ligjit 114/2015 dt.22.10.2015 “Për 

Auditimin e Brendshëm në sektorin publik” dhe 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 pikat 1 dhe 7, ku 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”, megjithëse sipas kërkesave të nenit 24 të Ligjit 114/2015 dt.22.10.2015 “Për 

Auditimin e Brendshëm në sektorin publik”, për monitorimin e veprimtarisë së AB në nivel 

kombëtar, DH/AB ka detyrim të realizojë këtë analizë.Problematikat mbi mbulimin me 

shërbim auditimi, në raportin vjetor jepen në përgjithësi dhe jo duke cilësuar subjektet 

problematike në të cilat strukturat nuk janë ngritur dhe funksionojnë në përputhje me 

kërkesat ligjore. 
Drejtoria e Harmonizimit raporton në raportin vjetor të KBFP në nivel të përgjithshëm, vetëm 

129 njësi. 

Pra, DH/AB ka informacion në lidhje me 129 NJAB në nivel sistemi, të cilat janë të organizuara 

në: 34 drejtori; 76 sektorë; 2 zyra, 1 degë dhe 15 specialistë. Po ashtu 17 institucione e marrin 

shërbimin e auditimit nëpërmjet aktmarrveshjeve si dhe institucione, të cilat janë pa këtë 

shërbim përkatësisht 5 bashki dhe 29 institucione të pavarura(në total 34 institucione).  

 

Në tabelën e mëposhtme jepet situata mbi strukturat e NJAB-ve, aktmarrveshjeve dhe 

institucioneve të cilat nuk e ofrojnë këtë shërbim, në nivel sistemi: 

Emërtim 
Institucione me 

shërbim AB 

Bashki pa 

shërbim AB 
Aktmarrveshje 

Institucione 

të pavarura 

pa shërbim 

AB 

Numri në 2019 129 5 11 31 

Numri në 2020 129 5 17 29 

Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 

 

Pra sistemi sipas DH/AB, përfshin 129 NJAB, por nuk u paraqit informacion se sa nga 

institucionet qendrore, bashkitë, institucionet e pavarura apo shoqëritë aksionere përmbushin 

kriteret për të pasur shërbim auditimi. Për vitin 2020, bashkitë të cilat nuk kanë mbulim me 

shërbim auditimi në një nga format e kërkuara nga ligji vijojnë të jenë 5, sikundër në vitin 2019, 

përkatësisht: Bashkia Belsh; Bashkia Has; Bashkia Pukë; Bashkia Konispol dhe Bashkia 

Delvinë.  

Për vitin 2020, janë 17 institucione, që kanë një marrëveshje për shërbimin e auditimit (6 më 

shumë se në vitin 2019). Aktmarrëveshjet e lidhura përgjatë vitit 2020 janë në këto institucione: 

Bashkia Finiq; Bashkia Këlcyrë; Bashkia Libohovë; Bashkia Pustec; Departamenti i 

Administratës Publike dhe Shkolla Shqiptare e Administratës Publike. 

NR AKTMARREVESHJET 

1 Agjensia Telegrafike Shqiptare 

2 Shkolla e Magjistraturës 

3 Qendra Kombëtare e Kinematografisë 

4 Autoriteti i Konkurencës 

5 Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit 

6 Autoriteti Komb. Cert. Elekt. /Sigurime Kibernetike 

7 Autoriteti Shtetëror Gjeohapsinor (ASIG) 

8 Agjencia per Mbështetje për shoqërinë civile 

9 Komisioneri për të Dr. Inform. Mbrojt. Dhënave Pers. 

10 Autoriteti Drejtën e Info. mbi dok.ish-Sigurimit Shtetit 
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11 Sekretariati i Ujit 

12 Departamenti i Administratës Publike 

13 Shkolla Shqiptare e Administratës Publike 

14 Bashkia Pustec 

15 Bashkia Këlcyrë 

16 Bashkia Finiq 

17 Bashkia Libohovë 

 
Burimi: Drejtoria e Harmonizimit të AB (2021) 

 

Institucione të pavarura (duke përjashtuar 5 bashkitë) pa mbulim me shërbim auditimi, për vitin 

2020, janë 29, vitin e kaluar kanë qënë 31, këtë vit janë pajisur me shërbim auditimi Shkolla 

Shqiptare e Administratës Publike dhe Departamenti i Administratës Publike, të cilat gjatë vitit 

2020 e kanë siguruar këtë shërbim më anë të aktmarrëveshjeve. 

NR INSTITUCIONE TE PAVARURA PA SHERBIM AUDITIMI   

1 Presidenca  

2 Aparati i Keshillit te Ministrave  

3 Akademia e Shkencës  

4 Avokati i Popullit 

5 Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil  

6 Komisioni Qendror  i Zgjedhjeve  

7 Inspektorati i Lartë i Deklarimit e KP dhe KI  

8 Komisioni i Prokurimit Publik  

9 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi  

10 Instituti i studimeve të krimeve të komunizmit 

11 Gjykata Kushtetuese 

12 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit 

13 Kolegji i Posacem i Apelimit  

14 Komisioneri Publik 

15 Avokatura e shtetit  

16 Këshilli i Lartë i Prokurorisë 

17 Këshilli i Lartë i Drejtësisë 

18 Drejtoria Sigurimit të Informacionit Klasifikuar  

19 Agjencia e Prokurimit Publik  

20 Komiteti Shtetëror i Minoriteteve  

21 Inspektoriati Qendror  

22 Qendra kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit 

23 Agjencia për Diasporën  

24 Agjencia për Hapje, Dialog dhe Bashkeqeverisje  

25 Agjencia e Zhvillimit te Territorit 

26 Agjencia Autonome e Auditimit te Fondeve të BE  

27 Agjensia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit  

28 Komiteti Shtetëror i Kulteve 

29 Agjencine Kombetare te Planifikimit te Territorit  
Burimi: Drejtoria e Harmonizimit të AB (2021) 
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Përbërja e NJAB-ve 

Sipas VKM nr. 83 datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të auditit të 

brendshëm në sektorin publik”, përcaktohet se: “Njësia e AB përbëhet nga jo më pak se tre 

punonjës përfshirë dhe drejtuesin e njësisë”, në po të njëjtën pikë të VKM-së së 

sipërpërmendur vijohet me: …në strukturën përgjegjëse të njësisë së auditimit të brendshëm 

mund të punësohen deri në 1/3 e punonjësve të pacertifikuar si auditues të brendshëm në 

sektorin publik. Nga shqyrtimi i të dhënave të vëna në dispozicion nga ana e DH/AB është 

konstatuar: 

1.Në evidencën përmbledhëse të vënë në dipozicion nga ana e Drejtorisë së Harmonizimit të 

Auditit të Brendsëhm janë raportuar 51 njësi auditimi me më pak se 3 auditues përkatësisht: 

2 njësi me asnjë punonjës; 28 njësi me një punonjës dhe 28 njësi më dy punonjës.  

Theksojmë se si numër për vitin 2020, 40% e strukturave nuk plotësojnë kriteret e 

përcaktuara në VKM nr. 83 datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive 

të auditit të brendshëm në sektorin publik”, për sa i takon numërit minimal të kërkuar të 

këtyre strukturave. 

Në tabelën mëposhtë paraqitet lista e institucioneve, të cilat kanë një strukturë jo në përputhje 

më kërkesat e kësaj VKM-je, përsa e i përket numrit të anëtarëve në njësine e auditit të 

brendshëm: 

NR INSTITUCIONI Të 

planifikua

r 

Në fakt 

1 Bashkia Shijak 0 0 

2 Bashkia Tropoje 0 0 

3 Kuvendi I RSH 2 1 

4 Drejtoria e Pergj. Arkivave 3 1 

5 Nj.Vend. Op.Kujd.Shend. Tirane 2 1 

6 Q. Spitalore  Vlore 1 1 

7 Spitali Rajonal Gjirokaster 1 1 

8 Spitali Rajonal Durres 1 1 

9 Spitali Rajonal Elbasan 1 1 

10 Spitali Rajonal Fier 1 1 

11 Spitali Rajonal Shkoder 1 1 

12 Spitali Rajonal Kukes 1 1 

13 Qendra Spitalore Korçe 1 1 

14 Qendra Spitalore Berat 1 1 

15 Qendra Spitalore Lushnje 1 1 

16 Ujesjelles Kanalizime Korce 1 1 

17 Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 1 

18 Ndermarrja e Trajt.Stud. 1 1 1 

19 Bashkia Skrapar 1 1 

20 Bashkia Divjakë 1 1 

21 Bashkia Tepelenë 1 1 

22 Bashkia Memaliaj 1 1 

23 Bashkia Cërrik 1 1 

24 Agjensia Kombëtare Punesimit & Aftesive 5 2 

25 Drejtoria e Rezervave 3 2 

26 ALBCONTROL 2 2 

27 Drejtoria e Sherb.Qeveritare 3 2 
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28 Agjensia e Ofrimit te Sherb. Pub.te 

Integruara 

3 2 

29 Universiteti Politeknik i Tiranes 3 2 

30 Universiteti Mjekesise 3 2 

31 Prokurroria e Pergjithshme 2 2 

32 Instituti i Statistikave 3 2 

33 Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare 3 2 

34 QSU Nene Tereza 3 2 

35 Spitali i Traumës Tiranë 3 2 

36 Spitali Shefqet Ndroqi Tiranë 3 2 

37 Alb Gaz sha 3 2 

38 Ndermarrja e Trajt. Stud 2 3 2 

39 Bashkia Kucove 3 2 

40 Bashkia Gramsh 2 2 

41 Bashkia Librazhd 3 2 

42 Bashkia Prrenjas 2 2 

43 Bashkia Fier 3 2 

44 Bashkia Patos 2 2 

45 Bashkia Korce 4 2 

46 Bashkia Kolonje 3 2 

47 Bashkia Devoll 3 2 

48 Bashkia Fushë Arrëz 3 2 

49 Bashkia Vorë 3 2 

50 Bashkia Himarë 3 2 

51 Bashkia Rrogozhine 3 2 
Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 

 

Nga tabela më sipër konstatohet se, që në fazën e planifikimit një pjesë e këtyre institucioneve 

nuk kanë planifikuar një numër audituesisht për të qënë konform kërkesave ligjore, madje dy 

prej institucioneve përkatësisht Bashkia Shijak dhe Tropojë, që në fazën e  planifikimit kanë 

planifikuar 0(zero) auditues gjë e cila e vë në dyshim saktësinë në referimin e 129 njësive të 

auditimit (efektivisht duhet të jenë 2 më pak). 

 

Plotësimi i kriterit të certifikimit në strukturat e NJAB-ve 
Nga auditimi rezultoi se, janë 15 institucione që në përbërje të strukturave të NJAB-ve kanë 

më shumë se 1/3 të punonjësve të pacertifikuar, situatë që bie në kundërshtim me kriterin e 

Ligjit nr. 114/2015 dt.22.10.2015 "Për auditimin e brendshëm në sektorin publik". Ndërkohë 

që në 5 prej tyre nuk ka asnjë punonjës të certifikuar në strukturën e NJAB-së. 

 
NR INSTITUCIONI Të 

planifikuar 

Në 

fakt 

Te pa 

certifikuar 

Ne 

proces 

Te 

certifikuar 

Pjesa e te 

certifikuarve 

1 Bashkia Shijak 0 0   0 n/a 

2 Bashkia Tropoje 0 0   0 n/a 

3 Spitali Rajonal 

Fier 

1 1 1   1 

4 Spitali Rajonal 

Shkoder 

1 1 1   1 

5 Bashkia Kucove 3 2 2   1 

6 Bashkia Skrapar 1 1 1   1 
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7 Bashkia Fushë 

Arrëz 

3 2 2   1 

8 Bashkia Ura 

Vajgurore 

3 3 2  1 2/3 

9 Bashkia Diber 3 3 2  1 2/3 

10 Bashkia Mat 3 3 2  1 2/3 

11 Bashkia Roskovec 3 3 2  1 2/3 

12 Bashkia Maliq 3 3 2  1 2/3 

13 Bashkia Pogradec 3 3 2  1 2/3 

14 Bashkia Vau Dejes 3 3 2  1 2/3 

15 Bashkia Kurbin 3 3 2  1 2/3 

16 Bashkia Fier 3 2 1  1 ½ 

17 Bashkia Vorë 3 2 1  1 ½ 

Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 

 

Shënim: Në tabelë paraqiten 17 institucione(jo 15), pasi janë përfshirë dhe të dhënat e 

munguara për dy institucionet (paraqiten me n/a në tabelë), të cilat nuk kanë asnjë punonjës. 

 

Vendet vakante në strkturat e NJAB-ve 

Nga të dhënat e vëna në dispozicion nga Drejtoria e Harmonizimit të Audit të Brendshëm 

rezultoi se në NJAB-të egzistuese për vitin 2020 vijojnë të kenë struktura të paplotësuara, të 

cilat paraqiten si në tabelën e mëposhtme. Konstatohet se 39 institucione kanë struktura të 

paplotësuara (vakanca në strukturat AB).  

 

NR INSTITUCIONI Të 

planifikuar 

Në fakt Nr AB 

Vende 

Vakante 

% e vendeve 

vakante ndaj 

totalit 

1 Drejtoria e Pergj. Arkivave 3 1 2 67% 

2 Agjensia Kombëtare Punesimit 

& Aftesive 

5 2 3 60% 

3 Kuvendi I RSH 2 1 1 50% 

4 Nj.Vend. Op.Kujd.Shend. 

Tirane 

2 1 1 50% 

5 Bashkia Korce 4 2 2 50% 

6 Ministria e Mbrojtjes 9 5 4 44% 

7 Universiteti i Tiranes 7 4 3 43% 

8 Ministria e Infra. & Energjise 9 6 3 33% 

9 Drejtoria e Rezervave 3 2 1 33% 

10 Drejtoria e Sherb.Qeveritare 3 2 1 33% 

11 Agjensia e Ofrimit te Sherb. 

Pub.te Integruara 

3 2 1 33% 

12 Universiteti Politeknik i 

Tiranes 

3 2 1 33% 

13 Universiteti Mjekesise 3 2 1 33% 

14 Instituti i Statistikave 3 2 1 33% 

15 Autoriteti i Mbikqyrjes 

Financiare 

3 2 1 33% 

16 QSU Nene Tereza 3 2 1 33% 

17 Spitali i Traumës Tiranë 3 2 1 33% 

18 Spitali Shefqet Ndroqi Tiranë 3 2 1 33% 

19 Alb Gaz sha 3 2 1 33% 
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20 Ndermarrja e Trajt. Stud 2 3 2 1 33% 

21 Bashkia Kucove 3 2 1 33% 

22 Bashkia Librazhd 3 2 1 33% 

23 Bashkia Fier 3 2 1 33% 

24 Bashkia Kolonje 3 2 1 33% 

25 Bashkia Devoll 3 2 1 33% 

26 Bashkia Fushë Arrëz 3 2 1 33% 

27 Bashkia Vorë 3 2 1 33% 

28 Bashkia Himarë 3 2 1 33% 

29 Bashkia Rrogozhine 3 2 1 33% 

30 Fondi i Sg. Kujdesit 

Shendetesor 

13 9 4 31% 

31 Ministria e Financave & 

Ekonomisë 

10 7 3 30% 

32 Drejt.Pergj.Burgjeve 4 3 1 25% 

33 Ministria e Drejtesise 5 4 1 20% 

34 Ministria e Arsimit, Sportit & 

Rinisë 

5 4 1 20% 

35 Ministria e Shendetesise & 

Mb.Sociale 

7 6 1 14% 

36 D.P.Transportit Rrugor 7 6 1 14% 

37 Sh.a.Albpetrol Fier 7 6 1 14% 

38 Drejt.Pergj.Tatimeve 9 8 1 11% 

39 Inst.Sig.Shoqerore 9 8 1 11% 

40 Ministria e Bujqesise & Zhvill. 

Rural 

5 5 0 0% 

41 Ministria e Brendshme 8 8 0 0% 

42 Ministria për Europën & 

P.Jashtme 

5 5 0 0% 

43 Ministria e Kultures 3 3 0 0% 

44 Ministria e Turizmit & 

Mjedisit 

5 5 0 0% 

45 Drejt.Pergj.Doganave 8 8 0 0% 

46 Sherbimi Social Shteteror 3 3 0 0% 

47 Autoriteti Komb. i Ushqimit 3 3 0 0% 

48 AZHBR 3 3 0 0% 

49 Drejt.Pergjith.Policise 5 5 0 0% 

50 Autoriteti Portual Durres 3 3 0 0% 

51 Enti Komb.Banesave 3 3 0 0% 

52 ALBCONTROL 2 2 0 0% 

53 Agjensia Shteterore e 

Kadastres 

5 5 0 0% 

54 Autoriteti Rrugor Shqiptar 3 3 0 0% 

55 Universiteti Bujqesor Tiranes 3 3 0 0% 

56 Universiteti "A.Moisiu" 

Durres 

3 3 0 0% 

57 Universiteti "L.Gurakuqi" 

Shkoder 

3 3 0 0% 
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58 Universiteti "Ismail Qemali" 

Vlore 

3 3 0 0% 

59 Keshilli I Larte Gjygjesor 4 4 0 0% 

60 SHISH 3 3 0 0% 

61 Prokurroria e Pergjithshme 2 2 0 0% 

62 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 3 3 0 0% 

63 Radio-Televizioni Shqiptar 3 3 0 0% 

64 Kontrolli i Larte I Shtetit 4 4 0 0% 

65 Dr.Qend. Op.Kujd.Shend. 3 3 0 0% 

66 Q. Spitalore  Vlore 1 1 0 0% 

67 Spitali Rajonal Gjirokaster 1 1 0 0% 

68 Spitali Rajonal Durres 1 1 0 0% 

69 Spitali Rajonal Elbasan 1 1 0 0% 

70 Spitali Rajonal Fier 1 1 0 0% 

71 Spitali Rajonal Shkoder 1 1 0 0% 

72 Spitali Rajonal Kukes 1 1 0 0% 

73 Qendra Spitalore Korçe 1 1 0 0% 

74 Qendra Spitalore Berat 1 1 0 0% 

75 Qendra Spitalore Lushnje 1 1 0 0% 

76 Sh.a Kesh Tirane 7 7 0 0% 

77 Sha OST Tirane 5 5 0 0% 

78 OSHEE sha 23 23 0 0% 

79 Hekurudha Shqiptare sha 3 3 0 0% 

80 Posta Shqiptare   sha 10 10 0 0% 

81 Ujesjelles Kanalizime Korce 1 1 0 0% 

82 Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 3 0 0% 

83 Ujesjelles Kanalizime 

Pogradec 

3 3 0 0% 

84 Ujesjelles Kanalizime Shkoder 3 3 0 0% 

85 Ujes.Kanalizime Durres 3 3 0 0% 

86 Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 1 0 0% 

87 Ndermarrja e Trajt.Stud. 1 1 1 0 0% 

88 AGROKREDIT 4 4 0 0% 

89 Bashkia Berat 3 3 0 0% 

90 Bashkia Ura Vajgurore 3 3 0 0% 

91 Bashkia Skrapar 1 1 0 0% 

92 Bashkia Diber 3 3 0 0% 

93 Bashkia Mat 3 3 0 0% 

94 Bashkia Bulqize 3 3 0 0% 

95 Bashkia Klos 3 3 0 0% 

96 Bashkia Durres 3 3 0 0% 

97 Bashkia Kruje 3 3 0 0% 

98 Bashkia Elbasan 5 5 0 0% 

99 Bashkia Gramsh 2 2 0 0% 

100 Bashkia Prrenjas 2 2 0 0% 

101 Bashkia Patos 2 2 0 0% 

102 Bashkia Roskovec 3 3 0 0% 

103 Bashkia Lushnjë 3 3 0 0% 
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104 Bashkia Divjakë 1 1 0 0% 

105 Bashkia Mallakaster 3 3 0 0% 

106 Bashkia Gjirokaster 3 3 0 0% 

107 Bashkia Tepelenë 1 1 0 0% 

108 Bashkia Memaliaj 1 1 0 0% 

109 Bashkia Dropull 3 3 0 0% 

110 Bashkia Maliq 3 3 0 0% 

111 Bashkia Pogradec 3 3 0 0% 

112 Bashkia Kukes 3 3 0 0% 

113 Bashkia Lezhe 3 3 0 0% 

114 Bashkia Shkoder 3 3 0 0% 

115 Bashkia Vau Dejes 3 3 0 0% 

116 Bashkia Malesia e Madhe 3 3 0 0% 

117 Bashkia Tiranë 9 9 0 0% 

118 Dr.Pergj.Tatim Taks.Vendore 5 5 0 0% 

119 Bashkia Kamëz 3 3 0 0% 

120 Bashkia Kavajë 3 3 0 0% 

121 Bashkia Vlore 3 3 0 0% 

122 Bashkia Sarande 3 3 0 0% 

123 Bashkia Mirdite 3 3 0 0% 

124 Bashkia Selenicë 3 3 0 0% 

125 Bashkia Cërrik 1 1 0 0% 

126 Bashkia Kurbin 3 3 0 0% 

127 Bashkia Peqin 3 3 0 0% 

Burimi: Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm (2021) dhe KLSH 

 

Po t’i referohemi, gjendjes së strukturave, që kanë raportuar pranë DH/AB sipas plotësisë së tyre, 

por edhe përputhshmërisë me kërkesat ligjore për ngritjen dhe funksionimin e tyre, konstatohet se 

përgjatë vitit 2020, kemi rreth 12%të strukturave të paplotësuara, ndërkohë që 23.2% e 

audituesve në strukturat AB janë të pacertifikuar. Trendi i tyre ndër vite pasqyrohet në tabelën 

e mëposhtme: 

 

Përshkrimi/Vitet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Numri i njësive të auditimit 106 100 103 112 119 127 129 129 

Pozicione të auditimit të plotësuara 

(në %) 
95% 93.9% 92% 93% 93% 91% 

72% 
88,27% 

Auditues aktual të certifikuar (në 

%) 
85% 82.9% 90% 76% 77% 77% 

80% 
76,81% 

Trendi (+/-)  -2% 8% 
-

18% 
1% 

-

77% 3% 
-3,19% 

Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 

 

Funksionimi i NJAB-ve 

Për të gjykuar mbi mënyrën e funskionimit të këtyre NJAB-ve është parë sa misione auditimi kanë 

realizuar, a janë zbatuar planet e tyre vjetore, të ndryshuara sipas rastit është kryer analizimi i këtyre 

të dhënave respektivisht me numrin e audituesve në fakt në këto struktura, për të dhënë një pamje 

të ngarkesës së stafit në strukturat e NJAB-ve, nga ku vihet re një shpërndarje e pabarabartë e 

numrit të auditimeve të kryera nga NJAB-të në raport me audituesit faktikë si dhe numri i 

auditimeve të realizuara siç shihet dhe në tabelën në vijim është i ulët. 



 
 

 
40 

 

 

K INSTITUCIONI Auditim

e te 

realizuar

a 

Nr I 

auditues

ve 

Auditime/auditu

es 

1 Universiteti Mjekesise 0 2 0,0 

2 Nj.Vend. Op.Kujd.Shend. Tirane 0 1 0,0 

3 Spitali Rajonal Elbasan 0 1 0,0 

4 Qendra Spitalore Korçe 0 1 0,0 

5 Bashkia Fushë Arrëz 0 2 0,0 

6 OSHEE sha 12 23 0,5 

7 Drejt.Pergj.Tatimeve 5 8 0,6 

8 Bashkia Mallakaster 2 3 0,7 

9 Bashkia Kurbin 2 3 0,7 

10 Bashkia Tiranë 7 9 0,8 

11 Agjensia Shteterore e Kadastres 4 5 0,8 

12 ALBCONTROL 2 2 1,0 

13 Autoriteti Rrugor Shqiptar 3 3 1,0 

14 Universiteti i Tiranes 4 4 1,0 

15 Universiteti Politeknik I Tiranes 2 2 1,0 

16 Universiteti Bujqesor Tiranes 3 3 1,0 

17 D.P.Transportit Rrugor 7 6 1,2 

18 Kontrolli i Larte i Shtetit 5 4 1,3 

19 Ministria e Kultures 4 3 1,3 

20 Universiteti "A.Moisiu" Durres 4 3 1,3 

21 Radio-Televizioni Shqiptar 4 3 1,3 

22 Bashkia Klos 4 3 1,3 

23 Bashkia Kruje 4 3 1,3 

24 Drejt.Pergj.Doganave 11 8 1,4 

25 Dr.Pergj.Tatim Taks.Vendore 7 5 1,4 

26 Ministria e Drejtesise 6 4 1,5 

27 Ministria e Arsimit, Sportit & Rinisë 6 4 1,5 

28 Inst.Sig.Shoqerore 12 8 1,5 

29 Agjensia e Ofrimit te Sherb. Pub.te 

Integruara 

3 2 1,5 

30 Sh.a.Albpetrol Fier 9 6 1,5 

31 Bashkia Rrogozhine 3 2 1,5 

32 Ministria e Turizmit & Mjedisit 8 5 1,6 

33 Universiteti "Ismail Qemali" Vlore 5 3 1,7 

34 Ujesjelles Kanalizime Tirane 5 3 1,7 

35 Ujesjelles Kanalizime Shkoder 5 3 1,7 

36 Bashkia Ura Vajgurore 5 3 1,7 

37 Bashkia Selenicë 5 3 1,7 

38 Keshilli I Larte Gjygjesor 7 4 1,8 

39 Sha OST Tirane 9 5 1,8 

40 Ministria për Europën & P.Jashtme 10 5 2,0 

41 Sherbimi Social Shteteror 6 3 2,0 

42 Drejtoria e Rezervave 4 2 2,0 
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43 Universiteti "L.Gurakuqi" Shkoder 6 3 2,0 

44 Prokurroria e Pergjithshme 4 2 2,0 

45 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 6 3 2,0 

46 Spitali Shefqet Ndroqi Tirane 4 2 2,0 

47 Sh.a Kesh Tirane 14 7 2,0 

48 Hekurudha Shqiptare sha 6 3 2,0 

49 Ujesjelles Kanalizime Pogradec 6 3 2,0 

50 Ndermarrja e Trajt. Stud 2 4 2 2,0 

51 Bashkia Elbasan 10 5 2,0 

52 Bashkia Roskovec 6 3 2,0 

53 Bashkia Gjirokaster 6 3 2,0 

54 Bashkia Malesia e Madhe 6 3 2,0 

55 Bashkia Vlore 6 3 2,0 

56 Bashkia Mirdite 6 3 2,0 

57 Ministria e Shendetesise & Mb.Sociale 13 6 2,2 

58 Posta Shqiptare   sha 22 10 2,2 

59 Fondi i Sg. Kujdesit Shendetesor 20 9 2,2 

60 Autoriteti Portual Durres 7 3 2,3 

61 Bashkia Dropull 7 3 2,3 

62 Bashkia Pogradec 7 3 2,3 

63 Ministria e Infra. & Energjise 15 6 2,5 

64 Instituti i Statistikave 5 2 2,5 

65 Agro Kredit 10 4 2,5 

66 Bashkia Kucove 5 2 2,5 

67 Bashkia Kolonje 5 2 2,5 

68 Bashkia Himarë 5 2 2,5 

69 Autoriteti Komb. i Ushqimit 8 3 2,7 

70 AZHBR 8 3 2,7 

71 Bashkia Lushnjë 8 3 2,7 

72 Bashkia Maliq 8 3 2,7 

73 Bashkia Kukes 8 3 2,7 

74 Bashkia Shkoder 8 3 2,7 

75 Bashkia Kavajë 8 3 2,7 

76 Bashkia Sarande 8 3 2,7 

77 Bashkia Peqin 8 3 2,7 

78 Ministria e Brendshme 23 8 2,9 

79 Sheb.Komb.Punesimit 6 2 3,0 

80 Drejtoria e Sherb.Qeveritare 6 2 3,0 

81 Kuvendi I RSH 3 1 3,0 

82 Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare 6 2 3,0 

83 Drejtoria e Pergj. Arkivave 3 1 3,0 

84 Spitali i Traumes Tirane 6 2 3,0 

85 Spitali Rajonal Shkoder 3 1 3,0 

86 Bashkia Berat 9 3 3,0 

87 Bashkia Mat 9 3 3,0 

88 Bashkia Librazhd 6 2 3,0 

89 Bashkia Prrenjas 6 2 3,0 

90 Bashkia Divjakë 3 1 3,0 
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91 Bashkia Korce 6 2 3,0 

92 Bashkia Vorë 6 2 3,0 

93 Bashkia Cërrik 3 1 3,0 

94 Dr.Qend. Op.Kujd.Shend. 10 3 3,3 

95 Ujes.Kanalizime Durres 10 3 3,3 

96 Bashkia Vau Dejes 10 3 3,3 

97 Bashkia Kamëz 10 3 3,3 

98 Alb Gaz sha 7 2 3,5 

99 Bashkia Gramsh 7 2 3,5 

100 Bashkia Fier 7 2 3,5 

101 Enti Komb.Banesave 11 3 3,7 

102 Bashkia Durres 11 3 3,7 

103 Ministria e Bujqesise & Zhvill. Rural 20 5 4,0 

104 Ministria e Mbrojtjes 20 5 4,0 

105 Spitali Rajonal Durres 4 1 4,0 

106 Ujesjelles Kanalizime Korce 4 1 4,0 

107 Bashkia Skrapar 4 1 4,0 

108 Bashkia Diber 12 3 4,0 

109 Bashkia Bulqize 12 3 4,0 

110 Bashkia Tepelenë 4 1 4,0 

111 Bashkia Devoll 8 2 4,0 

112 Bashkia Lezhe 12 3 4,0 

113 Drejt.Pergjith.Policise 24 5 4,8 

114 Q. Spitalore  Vlore 5 1 5,0 

115 Spitali Rajonal Kukes 5 1 5,0 

116 Qendra Spitalore Berat 5 1 5,0 

117 Ujesjelles Kanalizime Vlore 5 1 5,0 

118 Ndermarrja e Trajt.Stud. 1 5 1 5,0 

119 Ministria e Financave & Ekonomisë 36 7 5,1 

120 QSU Nene Tereza 11 2 5,5 

121 Spitali Rajonal Gjirokaster 6 1 6,0 

122 Qendra Spitalore Lushnje 6 1 6,0 

123 Bashkia Patos 12 2 6,0 

124 SHISH 21 3 7,0 

125 Spitali Rajonal Fier 7 1 7,0 

126 Drejt.Pergj.Burgjeve 23 3 7,7 

127 Bashkia Memaliaj 8 1 8,0 

128 Bashkia Shijak 0 0 #DIV/0! 

129 Bashkia Tropoje 0 0 #DIV/0! 

Burimi: Drejtoria e Harmonizimit të AB (2021), KLSH 

 

Nga verifikimi i të dhënave të vëna në dispozicion nga DH/AB vihet re dhe pse ka 

struktura auditimi të ngritura, në 5 (pesë) institucione nuk është realizuar asnjë mision 

auditimi, ç’ka 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 për buxhetin 

e shtetit.  
Pesë institucionet, të cilat nuk kanë realizuar asnjë mision auditimi, kanë planifikuar si vijon 

në planin e tyre vjetor për vitin 2020: 
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Nr Institucioni 
Auditime të planifikuara 

në planin vjetor 

1 Universiteti Mjekesise 0 

2 Nj.Vend. Op.Kujd.Shend. Tirane  18 

3 Spitali Rajonal Elbasan 0 

4 Qendra Spitalore Korçe  4 

5 Bashkia Fushë Arrëz        0 

Burimi: Përpunuar nga KLSH (2020) 

 

Nga tabela e mësipërme vihet re se Universiteti i Mjkësisë; Spitali Rajonal Elbasan dhe Bashkia 

Fushë-Arrëz nuk kanë planfikuar asnjë auditim dhe pse në përbërje të tyre kanë personel duke 

treguar formalitet të krijimit të këtyre NJAB-ve. 

Gjithashtu sipas tabelës së mëposhtme paraqiten në mënyrë të përmbledhur të dhënat për 

misionet e auditimit të realizuara për auditues:  

Auditime/auditues 0 [1-3] ]3-5] ]5-8] Totali 

Nr I NJAB-ve 5 88 25 9 127 

Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 

Shënim: Në tabelë nuk janë përfshirë të dhënat për dy bashkitë, të clat nuk kanë pasur staf 

gjatë vitit 2020(Bashkia Shijak dhe Bashkia Tropojë)( 127+2=129) 

 

Nga auditimi konstatohet një numër tepër i ulët angazhimesh auditimi. 

Veprimatria audituese e NJAB-ve përgjatë vitit 2020 

Bazuar në rezultatet e deklaruara në auditimet e kryera përgjatë vitit 2020 për 129 njësitë e 

auditimit me total 414 auditues, është konstatuar dëm ekonomik në vlerën totale rreth 1237 

milionë lekë, pra 329 milionë lekë më shumë krahasuar me një vit më parë. 

Në tabelën mëposhtë paraqiten institucionet me gjetjet e tyre në numër dhe në vlerë dhe numri 

faktik i audituesve për vitin 2020: 

Tabela më të dhënat e dëmeve në numër dhe vlerë. 

Nr. INSTITUCIONI Gjetjet 

ne 

numer 

Gjetjet ne 

vlere 

Auditues ne 

fakt 

1 Ministria e Financave & Ekonomisë 175 319,111 7 

2 Ministria e Infra. & Energjisë 63 23,056 6 

3 Ministria e Bujqesise & Zhvill. Rural 319 12 5 

4 Ministria e Shendetesise & Mb.Sociale 136 13,827 6 

5 Ministria e Drejtesise 25 0 4 

6 Ministria e Mbrojtjes 335 11,460 5 

7 Ministria e Brendshme 329 4,843 8 

8 Ministria për Europën & P.Jashtme 123 38 5 

9 Ministria e Arsimit, Sportit & Rinisë 19 133 4 

10 Ministria e Kultures 60 0 3 

11 Ministria e Turizmit & Mjedisit 0 0 5 

12 Drejt.Pergj.Doganave 120 19,204 8 

13 Drejt.Pergj.Tatimeve 36 82,399 8 

14 Inst.Sig.Shoqerore 171 190 8 

15 Sheb.Komb.Punesimit 5 791 2 

16 Sherbimi Social Shteteror 57 21 3 
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17 Autoriteti Komb. i Ushqimit 21 889 3 

18 AZHBR 40 0 3 

19 Drejt.Pergj.Burgjeve 153 2,429 3 

20 Drejtoria e Rezervave 41 0 2 

21 Drejt.Pergjith.Policise 195 7,560 5 

22 Autoriteti Portual Durres 44 275 3 

23 D.P.Transportit Rrugor 96 142,928 6 

24 Enti Komb.Banesave 295 3,395 3 

25 ALBCONTROL 2 0 2 

26 Agjensia Shteterore e Kadastres 39 322 5 

27 Drejtoria e Sherb.Qeveritare 0 0 2 

28 Agjensia e Ofrimit te Sherb. Pub.te Integruara 11 0 2 

29 Autoriteti Rrugor Shqiptar 27 142928 3 

30 Universiteti i Tiranes 16 0 4 

31 Universiteti Politeknik i Tiranes 3 0 2 

32 Universiteti Bujqesor Tiranes 8 126 3 

33 Universiteti Mjekesise 0 0 2 

34 Universiteti "A.Moisiu" Durres 1 0 3 

35 Universiteti "L.Gurakuqi" Shkoder 8 0 3 

36 Universiteti "Ismail Qemali" Vlore 11 0 3 

37 Kuvendi i RSH 6 0 1 

38 Keshilli i Larte Gjygjesor 93 1582 4 

39 SHISH 61 92 3 

40 Prokurroria e Pergjithshme 17 283 2 

41 Instituti i Statistikave 36 0 2 

42 Fondi i Sg. Kujdesit Shendetesor 305 1478 9 

43 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 15 0 3 

44 Radio-Televizioni Shqiptar 37 0 3 

45 Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare 6 0 2 

46 Drejtoria e Pergj. Arkivave 0 0 1 

47 Kontrolli i Larte i Shtetit 15 0 4 

48 Dr.Qend. Op.Kujd.Shend. 371 661 3 

49 Nj.Vend. Op.Kujd.Shend. Tirane 0 0 1 

50 QSU Nene Tereza 21 727 2 

51 Spitali i Traumes Tirane 38 5819 2 

52 Spitali Shefqet Ndroqi Tirane 12 0 2 

53 Q. Spitalore  Vlore 29 0 1 

54 Spitali Rajonal Gjirokaster 17 0 1 

55 Spitali Rajonal Durres 4 0 1 

56 Spitali Rajonal Elbasan 0 0 1 

57 Spitali Rajonal Fier 7 0 1 

58 Spitali Rajonal Shkoder 10 0 1 

59 Spitali Rajonal Kukes 61 112 1 

60 Qendra Spitalore Korçe 0 0 1 

61 Qendra Spitalore Berat 39 0 1 

62 Qendra Spitalore Lushnje 7 0 1 

63 Sh.a Kesh Tirane 113 0 7 

64 Sh.a.Albpetrol Fier 105 81383 6 
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65 Sha OST Tirane 50 0 5 

66 OSHEE sha 165 835 23 

67 Hekurudha Shqiptare sha 106 649 3 

68 Posta Shqiptare   sha 94 4530 10 

69 Alb Gaz sha 37 0 2 

70 Ujesjelles Kanalizime Korce 31 0 1 

71 Ujesjelles Kanalizime Tirane 30 0 3 

72 Ujesjelles Kanalizime Pogradec 62 64 3 

73 Ujesjelles Kanalizime Shkoder 32 0 3 

74 Ujes.Kanalizime Durres 8 0 3 

75 Ujesjelles Kanalizime Vlore 56 0 1 

76 Ndermarrja e Trajt.Stud. 1 0 0 1 

77 Ndermarrja e Trajt. Stud 2 6 0 2 

78 Agro Kredit 64 0 4 

79 Bashkia Berat 94 3576 3 

80 Bashkia Ura Vajgurore 30 124 3 

81 Bashkia Kucove 51 30 2 

82 Bashkia Skrapar 15 0 1 

83 Bashkia Diber 0 0 3 

84 Bashkia Mat 0 175 3 

85 Bashkia Bulqize 54 0 3 

86 Bashkia Klos 24 0 3 

87 Bashkia Durres 54 0 3 

88 Bashkia Shijak 0 0 0 

89 Bashkia Kruje 19 0 3 

90 Bashkia Elbasan 77 285 5 

91 Bashkia Gramsh 28 208 2 

92 Bashkia Librazhd 93 846 2 

93 Bashkia Prrenjas 7 4154 2 

94 Bashkia Fier 47 0 2 

95 Bashkia Patos 33 31327 2 

96 Bashkia Roskovec 1 83084 3 

97 Bashkia Lushnjë 53 55 3 

98 Bashkia Divjakë 7 0 1 

99 Bashkia Mallakaster 44 815 3 

100 Bashkia Gjirokaster 39 10415 3 

101 Bashkia Tepelenë 22 0 1 

102 Bashkia Memaliaj 60 12410 1 

103 Bashkia Dropull 89 103 3 

104 Bashkia Korce 52 0 2 

105 Bashkia Maliq 1922 35400 3 

106 Bashkia Kolonje 59 528 2 

107 Bashkia Pogradec 78 0 3 

108 Bashkia Devoll 30 0 2 

109 Bashkia Kukes 167 53 3 

110 Bashkia Tropoje 0 0 0 

111 Bashkia Lezhe 0 0 3 

112 Bashkia Shkoder 76 3148 3 
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113 Bashkia Vau Dejes 39 100 3 

114 Bashkia Fushë Arrëz 0 0 2 

115 Bashkia Malesia e Madhe 50 0 3 

116 Bashkia Tiranë 104 40 9 

117 Dr.Pergj.Tatim Taks.Vendore 228 92312 5 

118 Bashkia Kamëz 57 10809 3 

119 Bashkia Vorë 60 0 2 

120 Bashkia Kavajë 55 0 3 

121 Bashkia Vlore 27 0 3 

122 Bashkia Himarë 0 0 2 

123 Bashkia Sarande 45 2637 3 

124 Bashkia Mirdite 8 0 3 

125 Bashkia Selenicë 23 0 3 

126 Bashkia Cërrik 18 0 1 

127 Bashkia Kurbin 8 0 3 

128 Bashkia Peqin 8 69,726 3 

129 Bashkia Rrogozhine 33 464 2 

Totali 9,238 1,236,976 414 
Burimi: Përpunuar nga KLSH(2021) 

 

Në mënyrë të përmbledhur numi i gjetjeve paraqitet si mëposhtë: 

Gjetet në nr 0 

[1-

10] 

]10-

49] 

[50-

100] 

]100-

150] 

]150-

200] 

200plu

s 

Total

i 

Nr i 

institucioneve 

1

5 20 44 29 7 6 8 129 
Burimi: Përpunuar nga KLSH(2021) 

 

Nga sa më sipër vihet re se 15 institucione rezultojnë me 0(zero) gjetje. Po ashtu 20      

institucione janë me më pak se 10 gjetje. Ajo çka bie në sy është se Bashkia Maliq ka raportuar 

numrin më të madh të gjetjeve në numër përkatësist 1922 gjetje, afro 21% të totalit të gjetjeve 

e mban kjo bashki.  

Kjo shifër në gjykim tonë rezulton të jetë shumë e lartë dhe e pasaktë. 

Dëmi në vlerë. 

Institucione që paraqiten me më pak se 100,000 lekë dëm ekonomik: 

Nr Institucioni Gjetja në vlerë(000) 

1 Ministria e Bujqesise & Zhvill. Rural 12 

2 Ministria për Europën & P.Jashtme  38 

3 Sherbimi Social Shteteror     21 

4 SHISH 92 

5 Ujesjelles Kanalizime Pogradec 64 

6 Bashkia Kucove  30 

7 Bashkia Lushnjë                55 

8 Bashkia Kukes    53 

9 Bashkia Tiranë    40 
Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 

 

Në tabelën mësipër paraqiten 9 institucione të cilat raportojnë dëm ekonomik të zbuluar nën 

100 000 lekë,  ndërsa 68 institucione raportojnë dëm ekonomik 0(zero) lekë, pra në total  
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rezultojnë 77 institucione, që raportojnë dëm ekonomik të zbuluar më pak se 100 000 lekë, në 

vitin e kaluar ishin 70 institucione të tilla. 

 

Bazuar në rezultatet e deklaruara në auditimet e kryera përgjatë vitit 2020 për 129 njësitë e 

auditimit me total 414 auditues, është konstatuar dëm ekonomik në vlerën totale 1236 milionë 

lekë, pra afro 328 milionë më shumë se një vit më parë. Nëse i referohemi numrit të gjetjeve, 

për vitin 2020 janë konstatuar 9,238 gjetje, ku ndër vite paraqiten: 

 

Tabela, vlera e dëmit në nivel total për një periudhë 8 vjeçare, shprehur në 000/lekë  

Gjetjet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totali 

(në 

vlerë) 

3.199.

964 

4.321.

991 

20.138.

457 

68.789.

045 

2.111.

308 

7.848.

500 

4,332,

463 

908,0

22 

1.236.

976 

Totali(

në 

numër) 

4.698 3.556 4.441 4.186 9.421 6.286 9.368 8,593 9238 

Numri 

i 

auditue

sve 

391 387 351 352 386 400 429 428 414 

Burimi i të dhënave: DH/AB përpunuar grupi i auditimit (2021) 

Për sa më sipër rezulton se në shkallë sistemi, gjetjet e vitit 2020 rezultojnë të jenë të ulta 

krahasuar me vitet e kaluara, por më të larta krahasuar me një vit më parë në të cilin 

paraqiteshin në vlerën më të ulët. 

Nga dëmet e konstatuara nga ana e NJAB-ve është bërë një analizë për të parë cilat janë 

sistemet dhe fushat në të cilat janë zbuluar më shumë dëme. Në nivel sistemi ato paraqiten si 

mëposhtë: 
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Totali 

Totali në lekë  553 622        23 536        3 541        432 677        21 647        18 925        78 478        448        50        104 053        1 236 976       

Gjetjet në numër  986        675        61        2 416        973        246        30        34        33        3 784        9 238       

% ndaj totalit 45% 2% 0% 35% 2% 2% 6% 0% 0% 8% 100% 

Burimi i të dhënave: DH/AB përpunuar grupi i auditimit (2021) 

 

Nga analiza e dëmit të konstatuar sipas fushave, konstatohet se 45% e vlerës i përket fushës së 

prokurimeve, 2% në fushën e pagave dhe shpërblimeve; 35% në fushën e tatim taksave; nga 2 

% përkatësisht në secilën perj fushave administrimit të pronave dhe privatizimit; 6% në fushën 

Koncensioneve e ankandeve. Vihet re se dy fushat me përqindjen më të lartë të dëmit vijojnë 

të mbeten si dhe nga 2019 fusha e tatim taksave, doganave dhe prokurimeve. 
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Raste të dërguara për investigim të mëtejshëm nga ana e NJAB-ve 

Gjatë vitit 2020 janë konstatuar 6 raste për investigim të mëtejshëm nga njësi të specializuara, 

krahasuar me 20 të një viti më parë.  

Nr. INSTITUCIONI  

Subjektet ku 

janë 

konstatuar 

parregullsitë 

Shkresa 

Referuese               

(nr. datë) 

Natyra e parregullsisë ose 

veprime që përbëjnë vepër 

penale  

Autoriteti 

ku janë 

dërguar 

praktikat 

për 

ndjekje  

1 

MINISTRIA E 

ENERGJISË  

Albpetrol 
807, datë 

19.01.2021 

Parregullsi në menaxhimin e 

aktiveve dhe njohjes së 

detyrimeve 

Inspektimi 

Financiar, 

Ministria e 

Financave 

dhe 

Ekonomisë 

2 

Uzina e 

Plehrave 

Azotike, Fier 

1574, datë 

08.02.2021 
Procedurë prokurimi 

Inspektimi 

Financiar, 

Ministria e 

Financave 

dhe 

Ekonomisë 

3 
MINISTRIA E 

SHËNDETËSISË  

Spitali Rajonal 

Shkodër 

Nr.4207/6 

prot., datë 

14.12.2020 

Objekt I investimit I cili me 

dokkumentacion paraqitet I 

përfunduar nuk fuksionon dhe 

nuk është vënë kurrë në punë; 

punime jo cilësore .  

Dy heë jan kryer shpenzime 

per objection e prokurimit në 

2016 dhe 2018 , ato të vitit 

2016 nuk kanë gjurmë për 

ekzistencën e tyre. 

Inspektimi 

Financiar, 

Ministria e 

Financave 

dhe 

Ekonomisë 

4 AKKA Z|V|P lushnje  

Shkresa 

nr.219/2, 

date 

03.02.2020                            

Shkresa 

nr.219/3, 

date 

13.10.2020  

Keqmenaxhim i rëndë 

financiar  

Inspektimi 

Financiar, 

Ministria e 

Financave 

dhe 

Ekonomisë 

5 
BASHKIA 

SHKODËR  

Projekti 

"Legend-IPA 

Adriatic" - 

Administruar 

nga Ish-

Drejtoria e 

Koordinimit të 

Projekteve & 

Marrëdhënieve 

Ndërkombëtare 

Shkresa 

nr.18969, 

date 

16.12.2020 

Shpenzime të pajustifikuara 

me dokumenta ligjorë, fshehje 

dhe mosdorëzim 

dokumentacioni  

Inspektimi 

Financiar, 

Ministria e 

Financave 

dhe 

Ekonomisë 

6 
BASHKIA 

KUKËS  

Drejtoria e 

Finances dhe  

Buxhetit  

Shkresa 

nr.2577, 

date 

18.05.2020;                              

Shkresa 

nr.3444, 

datë 

06.07.2020 

  

Inspektimi 

Financiar, 

Ministria e 

Financave 

dhe 

Ekonomisë 

Burimi: DH/AB (2021) 

 



 
 

 
49 

 

Rekomandimet e NJAB-ve 

Për vitin 2020 numri total i rekomandime të lëna nga ana e NJAB-ve është 7940, nga të cilat 

7889 (99,4%) janë të pranuara, ku të zbatuara janë 4177 rekomandime dhe në proces zbatimi 

2910 dhe 51 rekomandime janë të papranuara.  

Statusi i Rekomandimeve Në numër 

% ndaj totalit te 

rekomandimeve 

Rekomandime të dhëna 2020 7940 100,0% 

Rekomandim I Pranuar 7889 99,4% 

 I zbatuar 4177 52,6% 

 Në Proces zbatimi 2910 36,6% 

 Të pazbatuara 802 10,1% 

Të papranuara 51 0,6% 
Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 

 

2.1.3.  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 kësaj nga DH/AB kontrolli i jashtëm i cilësisë është bërë në 19 subjekte. 

Kontrolli i jashtëm i cilësisë bëhet në përputhje me “Metodologjinë për vlerësimin e jashtëm 

të cilësisë për veprimtarinë e auditimit të brendshëm në sektorin publik”, të miratuar me 

urdhërin 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. 

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. Numri i kontrolleve të cilësisë së realizuara 

nga DH/AB që prej vitit 2017 paraqiten si mëposhtë: 

Viti Nr. Institucioneve 

2017 5 

2018 10 

2019 15 

2020 19 

Totali 49 

Burimi: Përpunuar nga KLSH ( 2021) 

 

Siç shihet dhe në tabelën përmbledhëse ky numër nuk është realizuar në asnjë prej viteve. 
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Numri i personave pranë DH/AB-së për të realizuar këto kontrolle është 4. 

Për vitin 2020 janë përzgjedhur 19 instutucione për të bërë kontroll cilësie, ku në 18 prej tyre 

arsyeja e dhënë në rregjistrin, 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 qënë një ankesë. 

Kalimi i periudhës 5 vite nga vlerësimi i fundit nuk përben bazë për t’u konsideruar pasi duke 

qënë se kjo metodologji që përdoret në vlerësim ka hyrë në fuqi ne vitin 2017, do të duhet të 

ishte konsideruar si fillim për të gjithë njësitë e auditimit të brendshëm. 

 

Pyetësori i Vetëvlerësimit të NJAB  

Njësitë e auditimit të brendshëm kanë plotësuar, për vitin 2020 Pyetësorin e vetëvlerësimit të 

NJAB, bazuar në Metodologjinë për monitorimin e performancës së njësive publike, e 

ndryshuar. Ky pyetësor është plotësuar nga 116 NJAB nga  129 NJAB 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:  

-Funksionimin e NJAB sipas akteve ligjore;  

-Vlerësimi i brendshëm i cilësisë së veprimtarisë audituese;  

-Vendosja e kontrolleve efektive dhe monitorimi i rekomandimeve;  

-Identifikimin, vlerësimin dhe menaxhimin e risqeve nga NJAB. 

Institucionet 

Nr i pyetësoreve të 

Dorëzuar Nr total  iI njësive 

Ministrite  11 11 

Institucionet Qëndrore 18 18 

Institucionet E Pavarura 10 11 

Universitet 6 7 

Spitalet 11 15 

Sh.a. 16 16 

Bashkitë 44 51 

Totali 116 129 
  Burimi: DH/AB(2021) 

 

Pyetja e parë në këtë pyetësor të vetëvlerësimit është: “A është ngritur NJAB në përputhje me 

kërkesat e ligjit për auditimin e brendshëm dhe aktet nënligjore?”. Nga përgjigjet e 

institucioneve konstatohet se janë me vlerësim të lartë edhe nga ato institucione të cilat kanë 

problem me strukturat dhe drejtuesit e tyre, ç’ka bën që rezultatet e këtyre pyetësorëve të vihen 

në dyshim për nivelin e besueshmërisë së tyre për arsye kjo se vetëvlerësimi nuk ka qënë i 

drejtë nga ana e vetë institucioneve, si në rastin e  konstatuar në vetëvlerësimin e Bashkisë 

Kuçovë, ku vetë DH/AB raporton e NJAB është në kundërshtim me ligjin (drejtuesi i 

pacertifikuar), ndërsa në pyetësor kjo bashki është vetëvlerësuar më 1 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)”. Gjë, e cila nuk rezulton të jetë e vërtetë. 

 

Mbi vlerësimin e indikatorëve që tregojnë nivelin e zbatimit të objektivave në përmbushje 

të strategjisë për auditimin e brendshëm në sektorin publik. 

Gjatë vitit 2020 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 
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Kontrollit të Brendshëm në Njësitë Publike, e cila është 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”. Indikatorët e vlerësimit të auditimit të brendshëm 

janë 4 nga 18, konkretisht 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 mësipërm nëpër NJAB-të, 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 2019. 

Nga auditimi rezulton se për çdo subjekt janë bërë verifikimet përkatëse për të mundësuar 

vlerësimin e institucioneve sipas këtyre kritereve. Nga verifikimi rezultoi  kryesisht se kishte 

përputhje të vlerësimeve të treguesve të përfomancës 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. 

 

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 183 njësi. 

 

 

Pikët 16 15,5; 15; 14,5; 14 13,5-12 11.5-9 8.5-6 5.5-4 0 Totali 

Nr i njësive 6 37 58 35 6 6 35 183 
     Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 

 

Siç shihet në tabelën mësipër 16 njësi janë vlerësuar maksimalisht në lidhje më treguesit e 

perfomancës se auditimit të brendshëm, 37 njësi janë vlerësuar nga 15,5-14 pikë, 58 njësi nga 

13,5-12 pikë, 35 njësi nga 11,5-9 pikë, 6 njësi nga 8,5 dei në 6 pikë dhe nga 5,5 deri në 4 pikë, 

ndërsa 35 njësi janë të vlerësuara me 0 pikë. 

Institucionet, të cilat nuk e realizojnë fare shërbimin e auditimit vlerësohen më zero në këto 4 

indikatorë e në fakt raportohen 34 të tilla. 

Në bashkinë Shijak dhe Tropojë në të cilat ka pasur nga 0 auditues duhet të ishtë bërë vlerësimi 

i të gjitha kritereve për vlerësimin e NJAB-ve me zero njëlloj si në njësitë që nuk kanë strukturë 

NJAB-je dhe nuk e marrin shërbimin e auditimit me aktmarrveshje. Vlerësimet e këtyre 

indikatorëve për këto dy bashki paraqiten si mëposhtë: 

 

NR BASHKITË  
Indikatorët 

Totali 15 16 17 18 

1 Bashkia Shijak     4 0 0 1 5 

2 Bashkia Tropoje                 4 0 3 1 8 
 Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 
 

Ky vlerësim nuk është i saktë për këto 2 bashki. 

Në lidhje me këta tregues bëhet verësimi me pikë dhe nuk ka ndonjë analizë në lidhje mbi 

gjendjen e NJAB-ve bazuar në këto indikatorë. 
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Vlerësimi i indikatorëve 

Indikatori 17 “Cilësia e përgatitjes së Raportit vjetor” 

Në vlerësimin e bërë institucioneve sipas kritereve të këtij indikatori vihet re se në disa 

tregues është bërë vlerësimi me 0,5 pikë, por në Metododologjinë për Monitorimin e 

Performancës së Sistemeve të Kontrollit të Brendshëm në Njësitë Publike, të miratuar me 

Urdhrin e MFE nr. 117, datë 01.04.2019 përcaktohet se secili nga kriteret e vleresimit të këtij 

treguesi vlerësohet me zero ose me 1, pra vlerësimi me 0,5 është subjektiv. 

Në indikatorin 17, kritere te vlerësuara me 0,5 janë në 14 raste konkretisht: 

N

R 
MINISTRITE E LINJES  

Total

i 

 Raporti 

sipas 

strukturës 

së 

përcaktua

r në MAB 

dhe është 

paraqitur 

në afat në 

DH/AB;  

(1 pike ) 

Raporti 

përfshin 

analizën e 

gjetjeve dhe 

rekomandimev

e të AB  (1 pike 

) 

Raporti 

përfshin 

vlerësimin 

e sistemeve 

të 

kontrollit 

të 

brendshëm

;   (1 pike ) 

Raporti 

evidenton 

dobësitë 

dhe 

përcakto

n 

prioritete

t të qarta 

për të 

ardhmen 

(1 pike ) 

1 

Ministria për Europën & 

P.Jashtme  3,5 0,5 1 1 1 

2 Ministria e Turizmit & Mjedisit  3,5 0,5 1 1 1 

3 Autoriteti Portual Durrës 3,5 0,5 1 1 1 

4 Universiteti "A.Moisiu" Durres 3,5 0,5 1 1 1 

5 

Universiteti "L.Gurakuqi" 

Shkoder  3,5 0,5 1 
1 1 

6 Kontrolli i Larte i Shtetit 3,5 0,5 1 1 1 

7 Fondi Shqiptar I Zhvillimit  3,5 0,5 1 1 1 

8 Spitali Rajonal Durrës 1,5 0,5 0 0 1 

9 Spitali Rajonal Fier  3,5 0,5 1 1 1 

10 Ujesjelles Kanalizime Tirane 3,5 0,5 1 1 1 

11  Bashkia Skrapar                 1,5 0 1 0 0,5 

12 Bashkia Librazhd                 3,5 0,5 1 1 1 

13 Bashkia Malesia e Madhe              3,5 0,5 1 1 1 

14  Bashkia Vorë       3,5 0,5 1 1 1 

Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 

 

Indikatori 18 ”Zbatimi i rekomandimeve të auditimit të brendshëm”. 

Në lidhje me pikëzimin e këtij indikatori përcaktohet se pikëzimi do të bëhet në bazë të 

përqindjes së zbarimit të rekomandimeve. Konkretisht: 

 NJAB që rezulton me më shumë se 70% e rekomandimeve të zbatuara vlerësohet me 4 

pikë;    

 NJAB që rezulton me më shumë se 60% e rekomandimeve të zbatuara vlerësohet me 3 

pikë;    

 NJAB që rezulton me më shumë se 50% e rekomandimeve të zbatuara vlerësohet me 2 

pikë;    

 NJAB që rezulton me më pak se 50% e rekomandimeve të zbatuara vlerësohet me 1 

pikë.  

Në listën e institucioneve të vlerësuara bie në sy se ka një grup subjektesh të cilat kanë nivelin 

e zbatimit të rekomandimeve 0% dhe janë të vlerësuara njëlloj si institucionet të cilat kanë 
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zbatueshmëri të rekomandimeve nën 50% dhe pse sipas  metodologjise së vlerësimit të 

indikatorëve thuhet se vlerësimi bëhet më 1 pikë për institucione me nivel zbatueshmërie të 

rekomandimeve nën 50%, ne si grup auditimi gjykojmë se, subjektet me zbatueshmëri të 

rekomandimeve 0% duhet të ishin vlerësuar me 0 pikë për të mos vlerësuar njëlloj  ato 

institucione që nuk ka zbatuar asnjë rekomandim me ato që kanë një nivel zbatueshmërie më 

të lartë se 0%. Institucione të tilla paraqiten 29, dhe siç shihet në tabelën mëposhtë ato janë 

vlerësuar me 1 pikë. 

   
Nr 

 

Institucioni Niveli I zbatimit te 

rekomandimeve 

Vleresimi me 

pikë 

1 Ministria e Drejtesise 0% 1 

2 Ministria e Arsimit, Sportit & Rinisë 0% 1 

3 Autoriteti Portual Durres 0% 1 

4 ALBCONTROL 0% 1 

5 Autoriteti Rrugor Shqiptar 0% 1 

6 Universiteti Politeknik I Tiranes 0% 1 

7 Universiteti Mjekesise 0% 1 

8 Kuvendi i RSH 0% 1 

9 Kontrolli i Larte i Shtetit 0% 1 

10 Nj. Vend.Kujdesit Shendetesor Tirane 0% 1 

11 Spitali Rajonal Gjirokastër 0% 1 

12 Spitali Rajonal Elbasan 0% 1 

13 Spitali Rajonal Shkodër 0% 1 

14 Qëndra Spitalore Korçë 0% 1 

15 Qendra Spitalore Lushnjë 0% 1 

16 Ujesjelles Kanalizime Durres 0% 1 

17 Ujesjelles Kanalizime Vlore 0% 1 

18 Rezidenca Studentore Universitare nr 1 sh.a Tirane 0% 1 

19 Bashkia Shijak 0% 1 

20 Bashkia Prrenjas 0% 1 

21 Bashkia Roskovec 0% 1 

22 Bashkia Tepelenë 0% 1 

23 Bashkia Pogradec 0% 1 

24 Bashkia Tropoje 0% 1 

25 Bashkia Fushë Arrëz 0% 1 

26 Bashkia Vorë 0% 1 

27 Bashkia Kavajë 0% 1 

28 Bashkia Himarë 0% 1 

29 Bashkia Rrogozhinë 0% 1 

Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 

 

Në raportin e hartuar nga ana e Strukturës Përgjegjëse për Harmonizimin e kontrollit të 

Brendshëm Financiar, për vitin 2020, nuk është bërë një vlerësim në lidhje me këto katër 

indikatorë, meqënëse raporti mban titullin: “Raporti i Vlerësimit të Sistemit të Kontrollit të 

Brendshëm Financiar Publik për vitin 2020” “pritet” të lexohet një opinion apo gjykim mbi 

perfomancën e NJAB-ve në nivel sistemi, minimalisht secila nga strukturat përgjegjëse për 

vlerësimin e indikatorëve të saj duhet të kishte dhënë një opionin/gjykim apo më mirë akoma 

të ishte dhënë opinion/gjykim i unifikuar nga të tri strukturat përgjegjëse për vlerësimin e 

përfomancës së njësive publike bazuar në 18 indikatorët. 

 

2.1.4. Mbi procedurat e hartimit, konkluzionet dhe opinionin e paraqitur në Raportin 

vjetor të vitit 2020 të sistemit financiar të brendshëm publik mbi funksinonimin 

dhe progresin e sistemit të Auditimit të brendshëm në sektorin publik. 
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Në kreun III, neni 17  i Rregullores së Brendshme të Organizimit dhe Funksionimit të 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, përcaktohet  Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit të 

Brendshëm,  si një strukturë e  Drejtorisë së Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të 

Brendshëm Financiar Publik dhe funsionet e  saj, në pjesën e  funksioneve të kësaj drejtorie 

pika 5 përcakton se kjo drejtori,  “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 ky raport për vitin 2020 është përgatitur në datën 31.05.2021. 

Raporti përbëhet nga katër 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 katërt 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 126 njësive të auditimit të 

brendshëm, që funksionojnë në sektorin publik (nga 129 te krijuara).  Në bazë të këtij 

informacioni në këtë raport është raportuar mbi Strukturat audituse dhe kapacitetet e tyre, 

realizimin e planeve të angazhimeve vjetore, vlerësimin e rreziqeve, fushat dhe sistemet, 

rekomandimet e dhëna nga auditimi lidhur me to dhe nivelin e zbatimit të rekomandimeve të 

auditimit. 

Pra informacioni i paraqitur në këtë 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, realzimet dhe 

raportet e auditimit të NJAB-ve. 

Po ashtu në raport jepen informacion në lidhje me pyetësorët e vetëvlerësimit të NJAB-ve, 

informacion i cili 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. 

Në përfundim, vihet re se Raporti mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm 

Financiar Publik në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme për vitin 2020 është një prezantim i 

të dhënave të paraqitura në Dretorinë 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 19 subjekte nga ana e 

kësaj drejtorie. 

Në të gjithë elementët e tij raporti përmban pas çdo pjese, konkluzionet  nga analiza e të 

dhënave dhe si duhet të jetë, po nuk ka masa konkrete në lidhje me situatën, po dhe 

rekomandimet janë të përgjithshme. 

Po ashtu në raport paraqitet dhe vlerësimi i përfomacës së institucioneve sipas 18 ndikatorëve 

të përfomancës, bazuar në urdhërin 117 datë 01.04.2019 “Miratimi i metodologjisë për 

ministorin e perfomancës së Kontrollit të Brendsëhm të Njësive Publike”, ku përcaktohet se 

 “Ngarkohet struktura përgjegjese për harmonizimin e kontrolliyt të brendshë financiar publik  

për përpunimin e informacionit t ë konsoliduar sipas kërkesave të metodologjisë brenda muajit 

Maj tëçdo 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 Kntrollit të Brendshëm Financiar Publik. 
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Kjo analizë është paraqitur nga ana e Strukturës Përgjegjëse për Harmonizimin e Kontrollit të 

Brendshëm Financiar Publik në Raportin vjetor të vitit 2020 të sistemit financiar të brendshëm 

publik mbi funksionimin dhe progresin e sistemit të Auditimit të brendshëm në sektorin publik. 

Analiza e paraqitur në raport ka të paraqitur rankimin e institucioneve bazuar në pikët e secilit 

për vlerësimet me 18 indikatorët e perfomancës, nga ku vlerësimi maksimal është me 72 pikë 

(18 indikatorë * 4 pikë maksimumi/indikator). Për një kategori të institucioneve është bërë 

rankimi i tyre duke hequr nga analiza një grup treguesish për të cilët mungonin të dhënat në 

lidhje me Disbursimin sipas planit të kontratave dhe vlerësimi maksimal për këto institucione 

është bërë më 68 pikë jo më 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 4’ 5; 7; 8; 9). 

Në raport pasi është bërë rankimi i insturucioneve sipas treguesve të përfomances është bërë 

dhe një analizë e tyre, por në këtë analizë mungojnë treguesit 15-18, tregues që tregojnë 

përfomancën e NJAB-ve, ndërsa për treguesit 1-14 analiza është e dhënë. 

Fakti që për një pjese të institucioneve nuk ka të dhëna, duhet të ishte shprehur që në fillim të 

kësaj pjese të raportimit. 

 Në raport, do të kishte vlerë të shtuar nëse konkludohej me një opinion përmbledhës 

për situatën e përfomacës së sistemeve të kontrollit të brendshëm në njësitë publike, 

dhe jo veç të analizohej situata sipas indikatorëve. Ky opionin të ishte i shprehur qartë 

dhe i lexueshmëm në raport. Pikët e agreguara të dilnin në një përfundim se sa është 

efektiviteti i sistemeve te kontrollit të brendsëshëm. Duke qënë se ky raport përgatitet 

nga ana e Strukturës Përgjegjëse për Harmonizimin e Kontrollit të Brendshëm 

Financiar Publik,  do të duhej që kjo punë eksluzive e saj të konkludohej. Pjesa tjetër e 

raportit përmban informacione kryesisht mbi bazën e vetëdeklarimit të njësive publike. 

Struktura e Raportit ku analizohet veprimaria mbi NJAB-të 

Konkretisht në faqen 57 të raportit paraqitet një “Analizë e Veprimtarisë së Auditimit të 

Brendshëm” ku jepen fillimisht informacione mbi realizimin e planit të angazhimeve, për këtë 

pjesë konkluzionet paraqiten:  “Mangësitë e vërejtura në planifikimin e veprimtarisë audituese 

mbartin riskun që angazhimet e auditimit nuk sigurojnë që risqet kryesore janë adresuar dhe 

fushat apo sistemet me risk të lartë e të mësëm që kanë ndikim thelbësor në arritjen e 

objektivave të jenë mbuluar me auditim. Ato gjithashtu “flasin” për një eficencë të ulët në 

planifikimin e burimeve të faktorëve të cilët mund të ndikojnë në të gjithë cilësinë e procesit të 

auditimit si gjatë punës në terren ashtu dhe në arritjen e objektivave të auditimit.” 

Dobësitë në planifikimin e veprimtarisë dhe ndryshimet e shpeshta gjatë vitit, bartin riskun që 

veprimtarisë audituese të mos realizohet në mënyrë sistematike dhe të disiplinuar , duke 

vazhduar të jetë e orientuar nga inspektimet financiare . Me qëllim që t’i përgjigjet zhvillimeve 

dhe ndryshimeve të ambientit ku operojnë , qasja auditimit me bazë risku duhet të aplikohet 

për të planifikuar angazhimet e auditimit, me qëllim që auditimet të fokusohen tek sistemet me 

risk më të lartë me qëllim që ti përgjigjen sa më mirë nevojave të subjektit , si në numër ashtu 

dhe sipas llojit të auditimit. 

Sa më sipër, konluzionet e kësaj pjese janë përgjithësuese. 

 

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 
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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 vetë detyrë e 

DH/AB të përgatisë udhëzuesit dhe metodologjitë për qasjen e auditimit mbi bazë risku. Kjo 

gjë përcaktohet dhe ne ligjin 114, datë 22.10.2015 i ndryshuar “ Për Auditimin e  Brendshëm” 

, neni 24 “ Përgjegjësitë e strukturës përgjegjëse për harmonizimin e auditimit të brendshëm” 

ku në germen “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 për 

auditimin e brendshëm për përshtatjen dhe përafrimin e tyre me standardet ndërkombëtare, të 

pranuara, të auditimit të brendshëm. Nga ana e DH/AB në këtë rast duhet të ishte vepruar, 

jo vetëm të konstatohej një mangësi e tillë. 

Gjetjet e Auditimit të Brendshëm  sipas raportit pasqyrohen  të ndara sipas klasifikimit të 

mësipërm të institucioneve.  Pas trajtimit të gjetjeve sipas këtyre grupimeve në Raport 

konkludohet si vijon: “NJAB vlerësojnë që 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.” – ku përsëri ngrihet problematika në lidhje me mungesën e një 

kuadri legjislativ. 

 

Rekomandimet e Auditimit të Brendshëm 

Nga analiza e bërë nga kjo drejtori në Raport, ka rezultuar se, “Në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme ka përpjekje për zbatimin e plotë të rekomandimeve, por kjo ndikohet në një masë 

të madhe nga fazat e zbatimit të rekomandimeve. Nga 7889 rekomandime të pranuara 37% e 

tyre janë në proces zbatimi dhe vetëm 10% janë të pazbatuara. Këtij qëllimi do ti shërbejë dhe 

aplikimi i instruksioneve të dhëna në Udhëzimin për ndjekjen dhe zbatimin e rekomandimeve 

të auditimit të brendshëm”.  

Pyetësori i vetëvlerësimit 

Nga analiza në tërësi e “Pyetësorit të vetëvlerësimit”, vihet re që një pjesë e konsiderueshme e 

NJAB 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 parashikuar me të drejtë 

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 Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, 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. 

Po ashtu konstatohet se, nuk ekziston një strukturë e paracaktuar për mënyrën e paraqitjes së 

këtij Raporti  si në anën e formës ashtu dhe në atë të  përmbajtjes së saj. Pasi menmdojmë se 

Raporti duhet të ishtë më konciz, të shprehte qartësisht një opinion ( Si kapitull i cituar i 

evidentuar në Raport) të kësaj drejtorie mbi gjendjen e auditimit të brendshëm në shkallë 

sistemi. Pasi konkluzionet dhe rekomandimet do të kishin një vlerë të shtuar nëse do të ishin 

konkrete dhe jo përgjithësuese dhe opinioni të ishte i shprehur qartësisht që të mund të ishtë i 

kuptueshëm nga përdoruesit e këtij informacioni. 
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Nga shqyrtimi i këtij Raporti u konstatuan disa pasaktësi në informacionin e dhënë në pjesën 

përmbledhjes ekzekutive dhe pjesën analizuese të këtij raporti. Pasaktësitë konsistojnë në 

faktin se të dhënat në raport paraqesin disa mosrakordime konkretisht në: numrin e 

rekomandimeve të zbatuara dhe të pazbatuara, rekomandimet e papranuara, Konkretisht mbi 

numrin e rekomandimeve situata paraqitet si vijon: 

 

 

Rekomandime Në Raport Nga të dhënat e marra DH/AB 

 Të pranuara 7889 7889 

Të zbatuara 4137 4177 

Proces Zbatimi 2957 2910 

Pa pranuara 30 51 

 
       Burimi: Përpunuar nga KLSH (2021) 

 

Shënim: Në raport janë të dhënat në përmbledhjen ekzekutive. Të dhënat e paraqitura në raport 

në fq 60 janë në përputhje me të dhënat e marra nga DH/AB. 

 

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 përshatshmëri me praktikat bashkëkohore të fushës. 

 

Në lidhje me këtë pikë rezulton se kuadri ligjor e rregullator mbi bazën e të cilës e ushtron 

veprimtarinë Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm është: Ligji Nr 

114/2015 “Për Auditimin e brendshëm në Sektorin Publik”; Urdhëri nr. 427 datë, 20.12.2019; 

urdhri nr.259 datë 27.10.2020 dhe urdhri nr 260, datë 27.12.2020 të ministrit të financave; 

Urdhëri nr. 296, datë 09.12.2020 “Ndryshime dhe shtesa në urdhrin nr. 37, datë 16.03.2016 

"Për miratimin e rregullores për procedurat e certifikimit të audituesve të brendshëm në 

sektorin publik", të ndryshuar me urdhrin nr.26, datë 21.03.201, si dhe akte të tjera si manual 

e rregullore të funksionimit administrativ të kësaj strukture. 

 

Trajnimi i vijueshëm profesional 

Në nenin 20: “Trajnimi i vijueshëm profesional i audituesve të brendshëm” të Ligjit Nr. 

114/2015 “Për Auditimin e brendshëm në Sektorin Publik” parashikohet se: “Trajnimi i 

vijueshëm profesional organizohet nga struktura përgjegjëse 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 professional të audituesve janë 

nxjerrë tri urdhëra nga ana e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, përkatësisht: 

Urdhri nr. 427 datë, 20.12.2019; urdhri nr.259 datë 27.10.2020 dhe urdhri nr 260, datë 

27.12.2020.  

Urdhri nr. 427 datë, 20.12.2019 ka dalë me qëllim miratimin e programit të trajnimit të 

vijueshëm profesional për audituesit e brendshëm në sektorin publik, ndërsa dy urdhërat e tjerë 

përkatësisht urdhri nr.259 datë 27.10.2020 dhe urdhri nr 260, datë 27.12.2020 parqesin 

ndryshimet në program, si dhe përcaktojnë mënyrën e realizimit të misionit të trajnimit për 

shkak të pamundësisë për t’u realizuar programi fillestar, si rezultat i pandemisë. 

Nga auditimi konstatohet se programi i trajnimit fillestar ishte parashikuar të realizohej në tri 

module: 

Moduli I- 235 auditues të brendshëm në njësitë e qeverisjes qëndrore dhe vendore. 

Moduli II- 82 auditues të brendshëm të qeverisjes vendore të certifikuar vitet e fundit 

Moduli III- 22 auditues të brendshëm të punësuar nëpër institucione përfituese të fondeve IPA. 



 
 

 
58 

 

Në lidhje me zbatimin e këtyre urdhrave përgjatë vitit 2020 rezultoi si mëposhtë: 

Trajnimi i vijueshëm profesional është zhvilluar vetëm sipas modulit I dhe II, moduli III i 

parashikuar për tu zhvilluar me 22 auditues të brendshëm të punësuar nëpër institucione 

përfituese të fondeve IPA nuk është realizuar për arsye objektive. 

Trajnimet janë zhvilluar në një periudhë 6 javore përgjatë muajve nëntor-dhjetor 2020 e ku 

sipas DH/AB kanë marrë pjesë 296 auditues. 

Nga auditimi konstatohet se janë 296 auditues të trajnuar dhe jo 298 auditues si është e shprehur 

kjo shifër dhe në Raportin mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm Financiar 

Publik në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme për vitin 2020 si dhe në memon e DH/AB-së 

dërguar Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, në datën 12.05.2020 “Informacion mbi ecurinë 

dhe përfundimin e Programit të Trajnimit të vijueshëm profesional të audituesve të brendshëm 

në sektorin publik për vitin 2020. 

 

Sipas pikës 2 të nenit 20 të ligjit Ligjit Nr. 114/2015 “Për Auditimin e brendshëm në Sektorin 

Publik” parashikohet se: “Të gjithë audituesit e certifikuar 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 këtë arsye me qëllim përmbushjen e kësaj kërkese ligjore për plotësimin nga ana e 

audituesve të certifikuar të orëve  të trajnimit të vijueshëm professional i është lënë afat 

audituesve që deri shtator të vitit 2021 për të sjellë vërtetimet për kryerjen e trajnimeve në 

institutucione të tjera, dhe më pas këto vërtetime do të merren në shqyrtim nga një komision i 

posaçëm, kjo e drejtë e audituesve njihet dhe në ligjin e AB në pikën 3 të nenit 20 ku citohet 

se, “Audituesit të 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.  

 

Procesi i Certifikimit të Audituesve të Brendshëm për sezonin 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: “Certifikimi i audituesve të 

brendshëm organizohet nga struktura përgjegjëse për harmonizimin e auditimit të brendshëm, 

sipas procedurës së miratuar me urdhër të Ministrit të Financa ”. Në këtë kuadër konstatohet 

se zhvillimi i trajnimeve dhe i testimeve ka nisur në Dhjetor të vitit 2020 dhe pse ishte 

planifikuar të niste në muajin Mars 2020. Një gjë e tillë ka ardhur si pasojë e kushteve të 

krijuara nga situata e pandemisë.  

Me anë të vendimit nr. 7, datë 24.11.2020 Komisioni i Kualifikimit të Audituesve të 

Brendshëm në sektorin publik miratoi listën me 61 auditues të brendshëm në NJAB të sektorit 

publik të cilët u vlerësuan se plotësonin kriteret për ndjekjen e certifikimit. Ky proces ka nisur 

e vijon të zhvillohet dhe nga ana e strukturave të DH/AB-së dokumentohet në mënyrë të plotë. 

 

 

Titulli i Gjetjes  Vonesa në dërgimin e planeve individuale vjetore dhe strategjike 
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Situata: Nga shqyrtimi i të dhënave të vëna në dispozicion nga ana e DH/AB-së, mbi 

afatet e dërgimit të planeve individuale vjetore dhe strategjike, u konstatua 

se ka pasur 65 raste të dërgimit të këtyre planeve përtej afatit të përcaktuar 

sipas Manualit të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik, ku përcaktohet 

se: “Plani Strategjik dhe Plani Vjetor, i përgatitur nga njësitë e auditit të 

brendshëm, 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 Komitetit të 

Auditimit, 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.  Periudha e dorëzimit të këtyre planeve në disa raste ka qenë e vonë 

përkatësisht: në muajin dhjetor, dy raste në muajin janar 2021 dhe një rast në  

muajin shkurt 2021, duke ndikuar kjo dhe në planin e konsoliduar, që duhet 

të përgatitet nga ana  e Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, 

brenda datës 15 Dhjetor të çdo viti. 

Kriteri: Manuali i Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik, miratuar me urdhrin 

nr.100, datë 25.10.2016. 

Efekti: Pengesë në paraqitjen dhe në përmbledhjen e planit të konsoliduar strategjik 

dhe vjetor nga ana e Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të Brendshëm. 

Shkaku: Planifikim i dobët nga ana e institucioneve dhe vonesa në dërgimin e tyre 

pranë Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të Brendshëm 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: 

 

Me qëllim hartimin dhe paraqitjen sa më objektive dhe të saktë të planit 

strategjik të konsoliduar Drejtoria eHarmonizimit 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.   

  

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar 

është paraqitur observacioni në mënyrë elektronike në datën 20.09.2021“Mbi Projektraportin 

e Auditimit” nga ana e Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të Brendshëm: Zj.L., Zj. P. dhe 

Zj.Gj,  në cilësisnë e drejtoreshës së kësaj drejtorie ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 

Lidhur me konstatimin që disa NJAB kanë dërguar me vonesë planet vjetore dhe strategjike 

pranë DH/AB ( tej afateve të përcaktuara në Manualin e AB), sqarojmë që: është përgjegjësi 

e drejtuesit të NJAB, respektimi i afateve dhe procedurave për hartimin dhe dërgimin për 

miratim të këtyre planeve pranë strukturave përktaëse (Komiteti i Auditimit të Brendshëm, 

Titullari i njësisë publike-Këshilli Mbikqyrës/Administrativ dhe Titullari i subjektit 

publik).DH/AB mbështetur në funksionet dhe përgjegjësitë e  saj ligjore, në shkresën drejtuar 
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NJAB “Mbi përgatitjen e “Planit Strategjik dhe vjetor të veprimtarisë së njësisë së auditimit 

të brendshëm për vitet 2021-2023”, ka vënë në dukje, duke i tërhequr vëmendjen të gjitha 

NJAB, që të respektojnë afatin për dorëzimin e planeve brenda datës 20 Tetor të vitit raportues. 

 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se nga subjekti pranohet gjetja 

e auditimit, por pretendohet mos pasja e përgjegjësisë nga ana e Drejtorisë së Harmonizimit 

të Auditimit të Brendshëm. Në këto kushte kjo gjetje nga auditimi  qëndron dhe rekomandimi 

ka të bëjë me marrjen e masave për përmirësimin e kuadrit ligjor.   

 

Titulli i Gjetjes  Ndryshimi i planeve vjetore të vitit 2020 dhe strategjike individuale përtej 

vitit 2020. 

Situata: Nga shqyrtimi i të dhënave të rishikimeve të planeve individuale, u konstatua 

se ishin 44 raste të paraqitura për ndryshim të planeve vjetore individuale. 

Sipas Manualit të 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 të gjithë̈ 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 të vëna në dispozicion 

prej Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të Brendshëm vihet re se lidhur 

më këtë kriter ka institucione, të cilat kanë mangësi në paraqitjen e 

informacionit shoqërues për arsyetimin e ndryshimeve në planet individuale, 

gjithashtu vihet re se dhe afati i paraqitjes së këtyre ndryshimeve në disa raste 

është i  vonë konkretisht: datat e dërgimit të këtyre ndryshimeve janë 

pothuajse në fund të vitit, madje në tri raste janë dërguar në vitin 2021, ç’ka 

e bën këtë ndryshim thjesht për të “justifikuar” mospërmbushjen e planit 

vjetor fillestar. Pavarësisht se në Manualin e Auditimit të Brendshëm,  nuk 

parashikohet një afat final deri kur mund të bëhet ndryshimi, përsëri mbetet 

e justifikuar që ndryshimi të bëhet në vitin pasardhës, pra të bëhet ndryshimi 

i planit të vitit 2020 në vitin 2021, siç është konstauar nga auditimi në tri 

raste përkatësisht në: Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, 

Bashkinë Dibër, Ujësjellës Kanlizime Tiranë po ashtu dhe një pjesë e 

institucioneve që kanë sjellë nrdyshime të  planeve në muajin e fundit të vitit, 

kryesisht i kanë dërguar pas gjysmës së muajit dhjetor. 

Kriteri: 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 vjetorë të Auditimit të Brendshëm 

Efekti: Risk për mosgjykimin e duhur nga ana e Drejtorisë së Harmonizimit të 

Auditit të Brendshëm mbi zbatimin e planeve të njësive të auditimit të 

brendshëm dhe në nivel sistemi, njëkohësisht pasqyrim formal i veprimtarisë 

së njësive të auditimit të brendshëm. 

Shkaku: Ndryshimet në planet indviduale strategjike dhe vjetore paraqiten  me 

vonesë. 

Rëndësia: E mesme 
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Rekomandimi: 

 

Me qëllim dhënien e një vlerësimi sa më objektiv në lidhje me 

realizueshmërinë e planeve të auditimit nga ana e njësive 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 

përpara 15 dhjetorit, datë në të cilën duhet të përgatitet plani i konosliduar 

strategjik dhe vjetor nga ana e  strukturës përgjegjëse për harmonizimin. 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar 

është paraqitur observacioni në mënyrë elektronike në datën 20.09.2021“Mbi Projektraportin 

e Auditimit” nga ana e Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të Brendshëm: Zj.L. , Zj. P. dhe 

Zj.Gj.  në cilësisnë e drejtoreshës së kësaj drejtorie ku janë shprehur objeksionet si mëposhtë 

Pretendimi i subjektit: 

Lidhur me konstatimin që: Ka institucione që ndryshimin e planit e kanë dërguar në vitin 

pasardhës, sqarojmë që:  

1. Pika 3.5 “Rishikimi i planeve strategjike dhe vjetore të auditimit të brendshëm” në 

Manualin e AB, përcakton qartë procedurën që NJAB-të duhet të ndjekin për rishikimin dhe 

ndryshimin e planit vjetor të angazhimeve dhe afatet e dorëzimit të tyre. 

2. DH/AB në shkresat përkatëse drejtuar NJAB, për përgatitjen e planeve, i ka orjentuar 

dhe këshilluar ato që në rastet kur vlerësohet se ka nevojë për ndryshim të planit vjetor të 

angazhimeve, ky ndryshim duhet të jetë i argumentuar, i shoqëruar me dokumentat përkatës 

dhe të përcillet pranë DH/AB, brenda vitit ushtrimor. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me sa mësipër konstatohet se nga vetë observuesit pranohet kjo situatë e pasqyruar 

në materialin e auditimit. Shkresat e dërguara nga ana e DH/AB-së njësive të auditimit datojnë 

pas publikimit të Raportit vjetor të vitit 2020, në këto kushte konstatohet se gjetja e auditimit 

qëndron. 

 

 

Titulli i Gjetjes  Pasaktësi në përgatitjen e planit vjetor dhe strategjik të konsoliduar nga ana 

e Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të Brendshëm dhe shkalla e 

zbatueshmërisë së tyre. 

Situata: Nga auditimi  mbi saktësinë e konsolidimit të planit vjetor dhe strategjik nga 

ana e Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të Brendshëm u vunë re 

problematika në plotësimin dhe paraqitjen e planeve individuale, gjë e cila 

ndikon më tej në planin e konsoliduar të paraqitur nga ana e Strukturës 

Përgjegjëse për Harmonizimin. Këto pasaktësi lidhen kryesisht me planet 

individuale të institucioneve, të cilat nuk kanë pasqyra të plotësuara korrekt 

me kërkesat e Manualit të Auditit të Brendshëm. Në 129 institucione, u bë 

krahasimi i planeve vjetore individuale dhe realizimeve faktike nga ku 

rezultuan: 61 institucione, të cilat kishin tejkaluar realizimin e planit vjetor, 

36 institucione nuk kishin arritur realizimin e planeve vjetore dhe vetëm në 

32 institucione kishte realizim të planit. Numrin më të madh të 

mbirealizimeve të planeve e mbajnë: Posta Shqiptare me 13 auditime më 
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shumë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 10 auditime më tepër se 

plani, kjo e fundit dhe në vitin e kaluar ka pasur një mbirealizim të planeve 

57 nga 15 të planifikuara. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në planin 

fillestar ka pasur vetëm 10 auditime të kombinuara. Posta Shqiptare ka 

realizuar dy auditime përputhshmërie, të cilat nuk kanë qënë të planifikuara 

dhe 9 auditme të kombinuara më tepër se plani. Kjo tregon për problematikë 

në planifikim ose për përfshirjen e audituesve në auditime apo misione të 

ndryshme nga niveli i planifikuar. 

Kriteri: Ligji Nr. 114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, 

Manuali i Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik, miratuar me urdhërin 

nr.100, datë 25.10.2016, kapitulli II, pika 2.2 d. 

Efekti: Planifikimi i pasaktë në nivel njësie dhe sistemi, bën që analiza për 

realizueshmërinë të jetë e pasaktë, për shkak të “bazës së krahasimit” me 

pasaktësi . 

Shkaku: Pasaktësi në paraqitjen e planeve individuale vjetore dhe strategjike. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi 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. 

Rekomandimi 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 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar 

është paraqitur observacioni në mënyrë elektronike në datën 20.09.2021“Mbi Projektraportin 

e Auditimit” nga ana e Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të Brendshëm: Zj.L. , Zj. P. dhe 

Zj.Gj.  në cilësisnë e drejtoreshës së kësaj drejtorie ku janë shprehur objeksionet si mëposhtë: 

 

Pretendimi i subjektit: 

Lidhur me konstatimin që: Ka institucione që paraqiten me numrin më të madh të 

mbirealizimeve të planeve, sqarojmë që:  

 

Kjo situatë ka ndodhur për shkak se Drejtuesit e NJAB-vë, nuk kanë kryer një përllogaritje dhe  

programim të  saktë të numrit të misione të auditimit , në raport me burimet njerëzore në 

dispozicion, në momentin e hartimit të planeve. DH/AB në shkresën nr 15327, datë 07.09.2021, 

“Për përgatitjen e “Planit Strategjik dhe vjetor të veprimtarisë së njësisë së auditimit të 

brendshëm për vitet 2022-2024”, drejtuar NJAB, ka sjellë në vemendje të tyre që  përllogaritja 
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e numrit të misioneve të auditimit duhet të mbështetet në tregues sasiorë dhe cilësorë, të 

argumentuar qartësisht. 

 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

 Për sa mësipër konstatohet se nga observuesit nuk kundërshtohet gjetja e auditimit, por 

pretendohet dërgimi i një shkrese e cila mban datën 07.09.2021, që është pas hartimit dhe 

publikimit  të Raportit vjetor të vitit 2020. 

 

Titulli i Gjetjes  Përbërja dhe strukura të NJAB-ve jo në përputhje me kriteret ligjore 

Situata: Për vitin 2020, 40% e strukturave nuk plotësojnë kriteret e përcaktuara në 

VKM nr. 83 datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive 

të auditit të brendshëm në sektorin publik”, për sa i takon plotësisë së këtyre 

strukturave. Në evidencën përmbledhëse janë raportuar 51 njësi auditimi me 

më pak se 3 auditues përkatësisht: 2 njësi me asnjë punonjës; 28 njësi me një 

punonjës dhe 28 njësi me dy punonjës. Në lidhje me plotësimin e  kriterit të 

certifikimit në strukturat e NJAB-ve rezultoi se: janë 15 institucione, që në 

përbërje të strukturave të NJAB-ve kanë më shumë se 1/3 të punonjësve të 

pa certifikuar, situatë që bie në kundërshtim me kriterin e Ligjit nr. 114/2015 

dt. 22.10.2015 "Për auditimin e brendshëm në sektorin publik". Ndërkohë që 

në 5 prej tyre nuk ka asnjë punonjës të certifikuar në strukturën e NJAB-së. 

Për sa i përket vendeve vakante në strukturat e NJAB-ve, nga të dhënat e 

vëna në dispozicion nga Drejtoria e Harmonizimit të NJAB rezultoi se në 

njësitë e auditimit të brendshëm ekzistuese për vitin 2020 vijojnë të kenë 

struktura të paplotësuara në 39 institucione. 

Kriteri: Ligji 114/2015 , datë 22.10.2015  “ Për Auditimin e. Brendshëm në Sektorin 

Publik,  VKM nr. 83 datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit 

të njësive të auditit të brendshëm në sektorin publik” 

Efekti: Struktura të paplota të NJAB-ve dhe problematika në planifikimin dhe 

veprimtarinë e tyrë në mbështetje  të titullarit të njësisë publike në arritjen e 

objektivave të njësisë.  

Shkaku: Mos plotësimi i strukturave nga ana e NJAB-ve në përputhje me dispozitat 

ligjore nga pikëpamja e përbërjes dhe strukturës së tyre. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

 

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. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar 

është paraqitur observacioni në mënyrë elektronike në datën 20.09.2021“Mbi Projektraportin 

e Auditimit” nga ana e Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të Brendshëm: Zj.L. , Zj. P. dhe 

Zj.Gj.  në cilësisnë e drejtoreshës së kësaj drejtorie ku janë shprehur objeksionet si mëposhtë: 

Pretendimi i subjektit: 
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Në lidhje me këtë rekomandim sqarojmë se DH/AB nëpërmjet Ministrit të Financave dhe 

Ekonomisë, në rolin e përgjegjësit për bashkërendimin dhe monitorimin e veprimtarisë së 

auditimit të brendshëm në sektorin publik, ka adresuar këtë problem në vazhdimësi në 

mbledhjet e Bordit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, si dhe në Këshillin e 

Ministrave nëpërmjet Raportit Vjetor të KBFP. Kufizimet ligjore në ligjin Aktual të auditimit 

të brendshëm kanë nuk kanë lënë hapësirën e nevojshme për vënien e masave shtrënguese nga 

Ministri i Financave dhe Ekonomisë, pasi në këtë akt ligjor titullarët e njësive publike janë 

përgjegjës për krijimin dhe funksionimin e NJAB.  

DH/AB në funksion të përgjegjësive të saj monitoron në mënyrë periodike veprimtarinë e 

auditimit të brendshëm në sektorin publik, përgjegjësinë e zbatimit me rigorozitet të akteve 

ligjore dhe nënligjore në këtë fushë, për të cilat DH/AB raporton  tek menaxhimi të gjitha rastet 

e konstatuara në kundërshtim me ligjin. Vlen të theksojmë  se plotësimi i NjAB me staf të 

kualifikuar në këtë profesion, mbi të gjitha është detyrim i titullarëve të njësive publike për t’i 

zbatuar, si dhe  Departamenti i Administratës Publike (në rastet e nëpunësve civilë) për të 

frenuar procedurat e emërimeve për nëpunësit civilë për çdo drejtues ose auditues të 

brendshëm që nuk plotëson kriteret ligjore. 

DH/AB raporton në mënyrë periodike tek Ministri i Financave dhe Ekonomisë për të gjitha 

problematikat e realizimit të shërbimit të auditimit të brendshëm në sektorin publik, në veçanti 

për punësimet jashtë kritereve ligjore. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Për sa më sipër konstatohet se nga observuesit nuk kundërshtohet gjetja e auditimit, por 

pretendohet se përgjegjësia nuk është e tyre. Në lidhje me këtë çështje dhe nga grupi i auditimit 

është kërkuar me rekomandim, që prej kësaj strukture t’u kërkohet subjekteve plotësimi i 

njësive me auditues sipas kritereve ligjore. 

 

Titulli i Gjetjes  Monitorimi i veprimtarisë dhe eficensës së NJAB-ve nga ana e DH/AB-së 

Situata: Në lidhje me rezultatet e auditimeve të brendshme të raportuara, nga 

auditimi i të dhënave të vëna në dispozicion nga ana e Drejtorisë së 

Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm 15 institucione rezultojnë me 

0(zero) gjetje. Po ashtu 20  institucione janë me më pak se 10 gjetje. Ajo 

ç’ka bie në sy është se Bashkia Maliq ka raportuar numrin më të madh të 

“gjetjeve në numër” përkatësisht 1922 gjetje, afro 21 % të totalit të gjetjeve, 

prej 9238 gjetje, të raportuara në Raportin mbi Funksionimin e Sistemit të 

Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik në Njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme për vitin 2020 e mban kjo bashki. Kjo shifër në gjykimin tonë 

rezulton të jetë shumë e lartë.  Sipas shpjegimeve të dhëna nga ana e DH/AB-

së, këto gjetje kanë të bëjnë më raportimin si gjetje të veçantë secilin debitor 

të ujësjellës kanalizime. Gjithashtu përsa i përket dëmit ekonomik  77 

institucione raportojnë një dëm ekonomik të zbuluar më pak se 100 000 lekë, 

në vitin e kaluar ishin 70 institucione të tilla. 

Kriteri: Ligji 114/2015 , datë 22.10.2015  “ Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin 

Publik,  Neni 24: “Përgjegjësitë e strukturës përgjegjëse për harminizimin e 

auditimit të brendshëm” pika a) Zhvillon, administron dhe zbaton strategjinë 
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e harmonizuar në fushën e auditimit të brendshëm në sektorin publik si dhe 

monitoron këtë veprimtari në nivel kombëtar.” 

Efekti: Raportim i pasaktë mbi veprimtarinë e NJAB-ve në nivel sisitemi 

Shkaku: Mosunifikimi i raportimit nga ana  e NJAB-ve  i llojit të gjetjeve dhe mënyrës 

së numërimit të tyre, njëkohësisht mostheksimi i çështjes nga ana e DH/AB-

së në lidhje me nivelin e ulët të gjetjeve, nga pothuajse 20 % e NJAB-ve në 

shkallë vendi po ashtu dhe në lidhje me zbulueshmërinë e ulët të dëmit 

ekonomik, e cila paraqitet nën vlerën nën 100 000 lekë në 77 raste.  

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

 

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 rritjen e nivelit të 

ndërgjegjësimit për një raportim më të drejtë nga ana e njësive audituese në 

nivel kombëtar. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar 

është paraqitur observacioni në mënyrë elektronike në datën 20.09.2021“Mbi Projektraportin 

e Auditimit” nga ana e Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të Brendshëm: Zj.L. , Zj. P. dhe 

Zj.Gj.  në cilësisnë e drejtoreshës së kësaj drejtorie ku janë shprehur objeksionet si mëposhtë  

Pretendimi i subjektit: 

Në lidhje me këtë rekomandim evidentojmë se DH/AB ka analizuar problematikën e shtuan në 

lidhje me të dhëna të pasakta diferencat në në lidhje me numrin e rekomandimeve dhe shkallën 

e zbatueshmërisë së dëmeve ekonomike dhe financiare dhe i është drejtuar me shkresa 

individuale NJAB, tek të cilat janë evidentuar mangësi në lidhje me realizimin e planit, analizën 

e të dhënave, si dhe vlerësimin e veprimtarisë. Referuar shkresës nr.13041, datë 19.07.2021 

“Mbi gjetjet e evidentuara në “Raportin e veprimtarisë së NJAB për vitin 2020” drejtuar 9 

njësive publike, shkresës nr.13042, datë 19.07.2021 “Mbi gjetjet e evidentuara në “Raportin 

e veprimtarisë së NJAB për vitin 2020” drejtuar 28 njësive publike, shkresave nr.13183 – 

13183/56, datë 22.07.2021 “Mbi gjetjet e evidentuara në “Raportin e veprimtarisë së NJAB 

për vitin 2020” drejtuar 57 njësive publike, ku janë evidentuar problematikat specifike për çdo 

NJAB. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Për sa mësipër nga ana e observuesve nuk kundërshtohet gjetja, por  pretendohet dërgimi i 

shkresave njësive të auditimit të brendshëm të cilat i kemi referuar dhe në projekt raport dhe 

në raportin përfundimtar të auditimit. 

 

Titulli i Gjetjes  Mosverifikimi i të dhënave të pyetësorëve të vetëvlerësimit nga ana e 

DH/AB-së 

Situata: Nga verifikimi i disa prej përgjigjeve të dhëna nga ana e NJAB-ve dhe 

kryqëzimi i tyre më të dhënat e vëna në dispozicion prej DH/AB-së u vunë 

re se në pyetjen e parë në këtë pyetësor të vetëvlerësimit: “A është ngritur 
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NJAB në përputhje me kërkesat e ligjit për auditimin e brendshëm dhe aktet 

nënligjore?” u konstatuan përgjigje të cilat kishin vlerësim të lartë edhe nga 

ato institucione të cilat kishin probleme me strukturat dhe drejtuesit e tyre, 

duke bërë një vlerësim subjektiv të situatës, për arsye kjo se vetëvlerësimi 

nuk ka qenë i drejtë nga ana e vetë institucioneve, si në rastin e  konstatuar 

në vetëvlerësimin e Bashkisë Kuçovë, ku vetë DH/AB raporton se NJAB 

është në kundërshtim me ligjin (drejtuesi i pa certifikuar), ndërsa në pyetësor 

kjo bashki është vetëvlerësuar më 1, 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)”. Gjë, e cila nuk rezulton të jetë e vërtetë. Sipas 

metodologjisë së vlerësimit, DH/AB konsolidon të dhënat e pyetësorëve të 

vetëvlerësimit të NJAB dhe më pas bën analizën e tyre. 

Kriteri: Urdhri nr.117, datë 01.04.2019 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për 

miratimin e metodologjisë për monitorimin e performancës së sistemit të 

kontrollit të brendshëm të njësive publike",  

Efekti: Në Raportin mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm 

Financiar Publik në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme, që raporton në 

Kuvend jepen të dhëna të cilat nuk japin një pamje reale mbi gjendjen e 

NJAB-ve. 

Shkaku: Mos verifikimi dhe analizim i të dhënave nga pyetësorët e vetëvlerësimit të 

NJAB-ve nga ana e DH/AB-së, por vetëm konsolidim i tyre dhe raportim. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: 

 

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. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar 

është paraqitur observacioni në mënyrë elektronike në datën 20.09.2021“Mbi Projektraportin 

e Auditimit” nga ana e Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të Brendshëm: Zj.L. , Zj. P. dhe 

Zj.Gj.  në cilësisnë e drejtoreshës së kësaj drejtorie ku janë shprehur objeksionet si mëposhtë: 

Pretendimi i subjektit: 

Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm në vazhdimësi realizon monitorimin dhe 

analizën e vëprimtarisë audituese në shkallë vendi. Kjo analizë rezulton si në Raportin Vjetor 

të veprimtarisë së njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik, i cili hartohet çdo vit, 

si gjatë vlerësimeve të jashtme të cilësisë, ashtu dhe nëpërmjet  analizës së pyetësorëve të 

vetëvlerësimit të NJAB.  

Nga ana e DH/AB këto Raporte janë prezantuar pranë Bordit të Kontrolli të Brendshëm 

Financiar Publik dhe janë marrë në analizë nga ky i fundit.  

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
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Për sa mësipër nga ana e observuesve nuk kundërshtohet gjetja, por nga auditimi është 

konstatuar dhe rekomanduar që analiza të jetë sa më objektive, ku pyetësorët e vetëvlerësimit 

të mos jenë i vetmi instrument i kësaj analize. 

 

Titulli i Gjetjes  Saktësim i vlerësimit me pikë të indikatorëve të vlerësimit të përfomancës së 

auditit të brendshëm dhe atyre të menaxhimit financiar dhe kontrollit 

Situata: Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm 

Financiar Publik 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, e cila është 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”.  

Bazuar në vlerësimet e treguesve 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 

2019. 

 Nga verifikimi i vlerësimit të treguesve të NJAB-së rezultoi se kishte disa 

mospërputhje në vlerësimet e treguesve të performancës dhe gjendjes faktike 

të strukturave të NJAB-ve, planeve të auditimit dhe zbatimit të 

rekomandimeve. Disa raste të mospërputhjes së vlerësimeve të konstatuara 

nga ana e grupit të auditimit ishin: Bashkia Skrapar, në pyetjen 3 të 

indikatorit 15 “D.NJAB dhe AB plotësojnë kërkesat ligjore” i 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 pa certifikuar. 

Sipas metodologjisë së vlerësimit të performancës, institucionet, të cilat nuk 

e realizojnë fare shërbimin e auditimit vlerësohen më zero në këto 4 

indikatorë e në fakt raportohen 34 të tilla. 

Por, në bashkinë Shijak dhe Tropojë në të cilat ka pasur nga 0 auditues duhet 

të ishte bërë vlerësimi i të gjitha kritereve për vlerësimin e NJAB-ve me zero 

njëlloj si në njësitë, që nuk kanë strukturë NJAB-je dhe nuk e marrin 

shërbimin e auditimit me aktmarrëveshje. Vlerësimet e këtyre indikatorëve 

për këto dy bashki  janë 5/16 pikë për Bashkinë Shijak dhe 8/16 pikë për 

Bashkinë Tropojë. Ky vlerësim nuk është i saktë për këto 2 bashki. 

Në lidhje me këta tregues bëhet vlerësimi me pikë dhe nuk ka ndonjë analizë 

në lidhje mbi gjendjen e NJAB-ve bazuar në këto indikatorë. 

Në lidhje me vlerësimin më pikë të indikatorit 17 “Cilësia e përgatitjes së 

Raportit vjetor”-Në vlerësimin e bërë institucioneve sipas kritereve të këtij 

indikatori vihet re se në disa tregues është bërë vlerësimi me 0,5 pikë, por 

Metodologjia për Monitorimin e Performancës së Sistemeve të Kontrollit të 

Brendshëm në Njësitë Publike, miratuar me Urdhrin e MFE nr. 117, datë 

01.04.2019 përcakton se secili nga kriteret e vlerësimit te këtij treguesi 

vlerësohet me zero ose me 1, pra vlerësimi me 0,5 është subjektiv nga ana e 

DH/AB-së. Në indikatorin 17, kritere të vlerësuara me 0,5 rezultojnë në 14 

raste. 

Vlerësimi më pikë i indikatorit 18 “Zbatimi i rekomandimeve të auditimit të 

brendshëm përcaktohet se pikëzimi do të bëhet në bazë të përqindjes së 

zbatimit të rekomandimeve. Konkretisht:NJAB që rezulton me më shumë se 
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70% e rekomandimeve të zbatuara vlerësohet me 4 pikë;NJAB që rezulton 

me më shumë se 60% e rekomandimeve të zbatuara vlerësohet me 3 

pikë;NJAB që rezulton me më shumë se 50% e rekomandimeve të zbatuara 

vlerësohet me 2 pikë;NJAB që rezulton me më pak se 50% e rekomandimeve 

të zbatuara vlerësohet me 1 pikë. Në listën e institucioneve të vlerësuara bie 

në sy se ka një grup subjektesh, të cilat kanë nivelin e zbatimit të 

rekomandimeve 0% dhe janë të vlerësuara njëlloj si institucionet të cilat kanë 

zbatueshmëri të rekomandimeve nën 50% dhe pse sipas metodologjisë së 

vlerësimit të indikatorëve thuhet se vlerësimi bëhet më 1 pikë për institucione 

me nivel zbatueshmërie të rekomandimeve nën 50%, ne si grup auditimi 

gjykojmë se, subjektet me zbatueshmëri të rekomandimeve 0% duhet të ishin 

vlerësuar me 0 pikë për të mos vlerësuar njëlloj  ato  institucione që nuk   

kanë zbatuar asnjë rekomandim me ato që kanë një nivel zbatueshmërie më 

të lartë se 0%. Institucione të tilla paraqiten 29. 

Kriteri: Urdhri nr.117, datë 01.04.2019 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për 

miratimin e metodologjisë për monitorimin e performancës së sistemit të 

kontrollit të brendshëm të njësive publike",  

Efekti: Vlerësim i pasaktë i përfomancës së institucioneve. 

Shkaku: Vlerësim subjektiv në vlerësimin me pikë. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: 

 

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. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar 

është paraqitur observacioni në mënyrë elektronike në datën 20.09.2021“Mbi Projektraportin 

e Auditimit” nga ana e Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të Brendshëm: Zj.L. , Zj. P. dhe 

Zj.Gj.  në cilësisnë e drejtoreshës së kësaj drejtorie ku janë shprehur objeksionet si mëposhtë: 

Pretendimi i subjektit: 

Vlerësimi i performancës së sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë publike është bazuar 

në metodologjinë e monitorimit të përformancës (Urdhri nr. 117, datë 01.04.2019) e 

konceptuar mbi 18 tregues të kombinuar që ndihmojnë për të krijuar opinionin mbi 

performancën e sistemeve të kontrollit të brendshëm në njësitë e sektorit publik. Vlerësimi i 

treguesve të performancës së MFK mbështetet në analizën, si dhe në gjykimin profesional të 

strukturës përgjegjëse për harmonizimin e MFK-së mbi përmbushjen e kritereve të vlerësimit 

për këto tregues. Për çdo grup institucionesh, janë analizuar të gjitha pyetjet e pyetësorit të 

vetëvlerësimit dhe janë vlerësuar nga 1-4 pikë 30 prej tyre (pyetje të cilat i përkasin 2 prej 

treguesve të performancës të MFK) të cilat i korrenspodojnë pikave të fokusit të përcaktuara 

në metodologji. 
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Sqarojmë se, për të gjitha institucionet për të cilat pyetësori i vetëvlerësimit nuk është i plotë 

(janë përgjigjur me PO ose JO), vlerësimi është bërë vetëm me 1 pikë për përgjigjet e dhëna 

vetëm me PO ose me 2 pikë për përgjigjet që janë shoqëruar edhe me ndonjë koment, por jo të 

plota, bazuar gjithashtu edhe në të dhëna të tjera të disponuara nga DH/MFKK. 

Përsa i përket situatës së prezantuar gjatë analizimit të pyetësorëve të vetëvlerësimit dhe 

vlerësimit të kryer nga DH/MFKK për çdo parim, mbi arritjet dhe mangësitë për zbatimin e 

elementëve të sistemit të kontrollit të brendshëm, në raport janë evidentuar edhe masat e 

nevojshme që duhet të ndërmarrin njësitë publike me qëllim adresimin e dobësive dhe 

përmirësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm. Gjithashtu, DH/MFKK gjatë proceseve të 

monitorimit bën një vlerësim më të plotë të njësive publike duke evidentuar të gjitha mangësitë 

dhe lënë rekomandimet përkatëse për përmirësim. 

 

Gjatë vitit 2021, në kuadër të rekomandimeve të përfshira në Raportin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit mbi rëndësinë e zhvillimit të sistemit të kontrollit të brendshëm, DPH/KBFP është 

angazuar në rishikimin dhe përmirësimin e metodologjisë së monitorimit të performancës së 

sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë e qeverisjes së përgjithshme. Nëpërmjet shkresave 

zyrtare janë njoftuar edhe strukturat përkatëse (struktura përgjegjëse për thesarin dhe 

buxhetin në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë) të cilat gjenerojnë të dhënat për vlerësimin 

e treguesve të performancës me qëllim rishikimin e treguesve respektivë të monitorimit të 

performancës si edhe për metodën e vlerësimit të tyre. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Për sa mësipër nga observuesit nuk kundërshtohet gjetja, por theksohet fakti së përgjatë vitit 

2021 po punohet në drejtim të rishikimit dhe përmirësimit të metodologjisë së monitorimit të 

performancës së sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë e qeverisjes së përgjithshme. 

Gjetja ka të bëjë dhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Hamonizimit të Auditit të Brendshëm. 

 

Titulli i Gjetjes  Mosdhënie opinioni mbi vlerësimin  e perfomancës bazuar në kriteret e 

vlerësimit të perfomancës 

Situata: Gjatë vitit 2020 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 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 “Për miratimin e metodologjisë për 

monitorimin e performancës së sistemit të kontrollit të brendshëm të njësive 

publike”. Indikatorët e vlerësimit të auditimit të brendshëm janë 4 nga 18, 

konkretisht 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 mësipërm nëpër NJAB-të, është realizuar 

rankimi i institucioneve të grupuara në ministri të linjës, bashki, institucione 
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të pavarura dhe njësi shpenzuese me buxhet të madh duke krahasuar 

performancën e tyre me vitin 2019. 

Në raportin e hartuar nga ana e Strukturës Përgjegjëse për Harmonizimin e 

Kontrollit të Brendshëm Financiar, për vitin 2020, nuk është bërë një 

vlerësim në lidhje me këto katër indikatorë, në: “Raportin e Vlerësimit të 

Sistemit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik për vitin 2020”  “pritet” 

të lexohet një opinion apo gjykim mbi perfomancën e njësive të auditimit të 

brendshëm në nivel sistemi, minimalisht secila nga strukturat përgjegjëse për 

vlerësimin e indikatorëve të saj duhet të kishte dhënë një opionin/gjykim të 

unifikuar nga të tri strukturat përgjegjëse për vlerësimin e perfomancës së 

njësive publike bazuar në 18 indikatorët, pasi kjo është dhe puna eksluzive e 

kësaj strukture duhet të konkludohet. Pjesa tjetër e raportit përmban 

informacione kryesisht mbi bazën e vetëdeklarimit të njësive publike 

Kriteri: Urdhri nr.117, datë 01.04.2019 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për 

miratimin e metodologjisë për monitorimin e performancës së sistemit të 

kontrollit të brendshëm të njësive publike",  

Efekti: Mungesa e vlerësimit dhe një opinioni në lidhje me perfomancën e këtyre 

njësive bazuar në  18 indikatorët e perfomancës. 

Shkaku: Mungesa e një analizimi të indikatorëvë nga secila Drejtori Përgjegjëse për 

vlerësimin e tyre. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: 

 

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. 

 

 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar 

është paraqitur observacioni në mënyrë elektronike në datën 20.09.2021“Mbi Projektraportin 

e Auditimit” nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Harmonizimit të Menaxhimit Financiar 

dhe Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik  nga: I.M, D. A, D. F., dhe E.A  ku janë shprehur 

objeksionet si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 

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 publik. Mbi 

bazën e ndryshimeve të bëra, është hartuar Raporti Vjetor për vitin 2018, 2019 dhe 2020. 

 

Në këtë kuadër, pavarësisht ndryshimeve të realizuara, DH/MFKK do të mbajë në konsideratë 

ndryshimet apo specifikimet përkatëse për strukturën e raportit vjetor. Aktualisht, është 

miratuar Dokumenti i Politikave për Zhvillimin e Mëtejshëm të Kontrollit të Brendshëm 

Financiar Publik 2021-2022, me Urdhrin e ministrit përgjegjës për financat nr. 305, datë 



 
 

 
71 

 

18.12.2020, në të cilin është parashikuar edhe rishikimi i manualit të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit (MFK), gjatë ndryshimeve të së cilit do të vlerësohet mundësia e specifikimit dhe 

përfshirjes së strukturës së raportit vjetor duke specifikuar edhe rubrikat e veçanta të cilat do 

të trajtohen dhe përfshihen në këtë raport. Këto ndryshime janë parashikuar të reflektohen 

gjatë ndryshimit të Urdhrit nr.108, datë 17.11.2016 “Për miratimin e manualit të menaxhimit 

financiar dhe kontrollit”. 

Përsa më sipër, sqarimi vlen edhe për strukturën e harmonizimit të auditimit të brendshëm. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Sa mësipër nga ana e observuesve nuk kundërshtohet gjetja, por pretendohet se raporti është 

bërë konform përmirësimeve të realizuara në të shkuarën ndërsa nga auditimi konstatohet dhe 

rekomandohet dhënia e një opionioni në një rubrikë të posaçme në raportin vjetor të financave 

publike . 

 

III.2.2.  Mbi aktivitetin e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, përputhshmëria ligjore 

dhe vlerësimi i strukturave kontrolluese. 

Drejtoria e Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit, është në varësi të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik pranë Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë. 

Kjo drejtori është krijuar bazuar në Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për Menaxhimin e 

Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” nenin 66 pika c, dhe në zbatim të  Ligjit nr. 

10296  datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, si strukturë 

përgjegjëse për përgatitjen e ligjeve, udhëzimeve, metodikave për fushën e menaxhimit 

financiar dhe kontrollit (MFK) në institucionet e sektorit publik, si edhe për hartimin dhe 

harmonizimin e rregullave, standarteve dhe procedurave në kryerjen, monitorimin dhe 

raportimin e veprimtarisë sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit në institucionet e 

sektorit publik. 

Fusha e veprimtaria e kësaj drejtorie bazohet në legjislacionin e menaxhimit financiar dhe 

kontrollit dhe akte të tjera ligjore dhe nënligjore që rregullojnë fushën e MFK. 

 

2.2.1.  Analiza e sistemit sipas pesë komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit 

bazuar në vetëvlerësimin e njësive publike. 

 

Mjedisi i kontrollit 

Drejtoria e Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit, është pjesë e strukturës së 

MFE në varësi të Drejtorisë së Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit Brendshëm 

Financiar Publik, e krijuar në zbatim të nenit 66/pika c, të Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008,   

dhe në zbatim të  Ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i 

ndryshuar. Misioni i saj është krijimi dhe harmonizimi i standardeve, rregullave dhe 

procedurave në kryerjen monitorimin dhe raportimin e veprimtarisë së Menaxhimit Financiar, 

Kontrollit  dhe Kontabilitetit në sektorin publik. 

Për sa i përket strukturës  organizative, rezultoi se DH/MFKK është pjesë e strukturës së MFE 

dhe për periudhën objekt auditimi struktura e sajështë miratuar me urdhër të  Kryeministrit Nr. 

161, datë 05.10.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë” dhe urdhrin Nr. 89, datë 13.06.2018 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës 

së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Referuar ndryshimeve në strukturë kjo drejtori ka 

gjithsej 8 punonjës, konkretisht: Drejtor  (1), Sektori i harmonizimit të MFK (1+3), Sektori i 

kontabilitetit për Sektorin Publik dhe Privat (1+2). 
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Në lidhje me integritetin personal dhe etikës profesionale të punonjësve Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë rezulton se për periudhën objekt auditimi nuk është hartuar Kod 

Etike më vete për stafin e saj, por ka qenë pjesë të Rregullores së Brendshme. 

Për sa i përket politikave të menaxhimit të burimeve njerëzore, si procedurat e 

emërimit/largimit të stafit, niveli i pagës së tyre, etj rezultoi se janë të rregulluara me Ligjin nr. 

152/2013 datë 30.05.2013“Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe aktet e dala në zbatim të tij, 

si procedurat e emërimit/largimit të stafit, niveli i pagës së tyre, etj. Rekrutimi i stafit kryhen 

nga drejtoria e burimeve njerëzore në MFE në bashkëpunim me DAP, bazuar në ligjin “Për 

nëpunësin civil”. 

 

Menaxhimi i riskut 
Menaxhimi i riskut përmban identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo 

situata të mundshme, që kanë efekt të dëmshëm për përmbushjen e objektivave të njësisë 

publike, dhe kryhet për të dhënë siguri të arsyeshme se këta objektiva do të realizohen. Risku 

matet sipas efektit të tij dhe shkallës së probabilitetit të ngjarjes. Çdo menaxher i strukturës së 

njësisë publike, analizon regjistrin e risqeve të strukturës së saj, identifikon risqet me nivel të 

lartë dhe përgatit planin e veprimit për minimizimin e tyre.  

 

Aktivitetet e kontrollit 

Aktivitetet e kontrollit janë rregullat, procedurat dhe veprimet, që synojnë reduktimin e 

risqeve me synim përmbushjen e objektivave të njësisë, si dhe për të nxitur zbatimin e 

vendimeve të drejtuesit. Misioni i drejtorisë është krijimi dhe harmonizimi i standardeve, 

rregullave dhe procedurave në fushën e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe 

Kontabilitetit në sektorin publik. 

Kontrollet drejtuese menaxheriale duhet të përmbajnë: miratimin e organigramës së njësisë; 

hartimin, nxjerrjen dhe miratimin e manualeve si dhe udhëzimeve e orientimeve të shkruara; 

përkufizimin në mënyrë të qartë dhe të dokumentuar të përgjegjësive të punonjësve; 

programet, projektet, objektivat dhe qëllimet; ndarjen sa më të mirë të punës ndërmjet stafit 

dhe grupeve në njësi; vendosjen e linjave të qarta të raportimit, etj. 

Në lidhje me ndarjen e detyrave, rezulton se në përshkrimet e punës, si dhe në rregulloren e 

brendshme, janë përfshirë detyrat funksionale të secilit punonjës të ndara sipas sektorëve 

megjithëse në disa raste, të cilat janë trajtuar më poshtë, ato duhej të ishin më specifike.  

Për më tepër, në hartimin e analizës vjetore të punës së kësaj drejtorie, e cila hartohet vit pas 

viti, rezultoi se nuk janë të protokolluara dhe nuk ka gjurmë se kujt i janë raportuar si edhe 

nuk ka afate të përcaktuara se kur duhet raportuar realizimi i objektivave dhe veprimtarisë 

vjetore. 

 

Informimi 
Informimi është shkëmbimi i informacioneve të dobishme brenda drejtorisë dhe institucionit 

sipas hierarkisë.  Mënyra e komunikimit dhe e raportimit të drejtorisë është e formalizuar në 

rregulloren e brendshme të institucionit. Shkëmbimi i informacionit ndërmjet punonjësve 

kryhet duke respektuar nivelin e hierarkisë, në mënyrë shkresore dhe elektronike. Komunikimi 

me strukturat e tjera të administratës dhe palët e treta ka qenë i drejtpërdrejtë, me postë 

elektronike dhe zyrtarisht në formë shkresore për informacionet hyrëse dhe dalëse.  

 

Monitorimi  

Është tërësia e proceseve të rishikimit të aktivitetit të drejtorisë, i cili synon të ofrojë garanci të 

arsyeshme se aktivitet e kontrollit funksionojnë sipas qëllimit për të cilin është ngritur kjo 

drejtori. Procedurat e vendosura për monitorimin duhet të jenë në përputhje me fushën e 
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veprimtarisë së njësisë dhe me rregullat e brendshme të vendosura, si dhe të garantojnë 

përshtatshmërinë me rregullat.  

Drejtoria ka një sistem monitorimi të pasqyruar në ndarjen e punës të çdo punonjësi. 

Mbikëqyrja e punës së gjithsecilit bëhet sipas shkallës hierarkike. Organet drejtuese, Ministri 

dhe NPA, informohen vazhdimisht nga drejtuesi i drejtorisë ose drejtori i përgjithshëm (sipas 

nivelit hierarkik) mbi aktivitetin  dhe detyrat që realizohen çdo ditë dhe në muaj. Organet 

drejtuese si Ministri dhe NPA informohen vazhdimisht nga sipas nivelit hierarkik mbi 

aktivitetin dhe detyrat që realizohen. 

Bazuar në nenin 26 të ligjit, pika 3, “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 ligji”. Si rrjedhojë, DH/MFKK ka marrë 

pjesë në hartimin e raportit vjetor të KBFP, i cili miratohet nga Ministri i Financave dhe 

Ekonomisë, dhe paraqitet në Këshillin e Ministrave dhe KLSH. Raporti i KBFP i dërgohet 

Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit, e cila përgatit raportin për buxhetin faktik për t’u 

dërguar në KLSH dhe Këshillin e Ministrave. DH/MFKK ka dërguar pranë DPB raportin për 

vlerësimin e cilësisë së KB për vitin 2020. 

Nga auditimi, rezultoi se DHMFKK nuk ka një strukturë të miratuar për mënyrën e 

hartimit dhe përmbajtjes së raportit, megjithëse në të janë përfshirë elementët e përcaktuara 

në ligjin e MFK dhe aktet në zbatim të tij. 

 

Monitorimi raportimit të njësive publike pranë DH/MFK 

Në funksion të nenit 25  pika 3 dhe nenit  26 pika 2 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit 

Financiar është përgjegjëse për monitorimin sistematik të sistemeve të menaxhimit financiar 

dhe kontrollit në njësitë 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. 

Metodologjia dhe listë kontrollet për vizitat në terren janë të përcaktuara në Aneksin 9 të 

Manualit të MFK miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 108, datë 17.11.2016. 

Forma dhe përmbajtja e pyetësorit të vetëvlerësimit është përcaktuar në Aneksin nr. 6 të 

Manualit të MFK,i ndryshuar me Urdhrin nr. 117, datë 01.04.2019. 

Nga auditimi i raportimit të njësive publike pranë DH/MFK rezultoi një nivel i ulët i 

raportimit për arsye se pyetësorët e vetëvlerësimit nuk i janë dërguar të gjitha njësive publike 

si shoqërive aksionare, organizatave jofitimprurëse etj, të parashikuara në ligjin nr. 110/2015, 

datë 15.10.2015 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” neni 3, pavarësisht se këto njësi 

vijojnë të raportojnë mbi sistemet e auditit të brendshëm pranë DH/AB. 

Në sistemin e thesarit operojnë mbi 1400 ente publike, ndërkohë kufizimi i dërgimit të 

pyetësorëve në vetëm 152 njësi reflekton një nivel mbulimi me monitorim shumë të ulët duke 

vënë në diskutim gjithë raportin mbi sistemet e kontrollit të brendshëm të përgatitur nga 

DH/MFK. Pavarësisht theksimit të kësaj cështje në auditimet e mëpashme, konstatohet se 

entet ku është dërguar shkresa për pyetësorin e vetëvlerësimit si dhe niveli i përgjigjeve mbetet 

larg pritshmërive për dhënie opinioni, çka tregon mos vlerësim të situatës nga ana e 

DHMFKK. Nga analiza e listës së subjekteve të cilave ju është dërguar pyetësori konstatohet 

se kemi edhe njësi varësi të strukturave qendrore, fakt që sjell numër më të kufizuar të enteve 

mbi të cilat është bazuar vlerësimi i sistemeve të kontrollit të brendshëm në vend. Pra 

raportimi është më pak gjithëpërfshirës.  
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Gjithashtu bazuar në raportimet e Drejtorisë së Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm 

dheDrejtorisë së Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit 

konstatohet mungesë rakordimi midis këtyre dy strukturave pjesë të DH/KBFP në lidhje me 

shpërndarjen e pyetësorëve, çka sjell një raportim vjetor të KBFP me pamje jo të plotë dhe jo 

gjithëpërfshirëse për përgjithësime në nivel kombëtar. 

 

Në vijim të detyrimit të Drejtorisë së Harmonizimit për konsolidimin e raporteve dhe 

pyetësorëve të vetëvlerësimit të njësive publike, referuar nenit 26, pika 3 në të cilën thuhet 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 ligji”, u analizuan të dhënat e raportuara në Raportin Vjetor të 

Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik për vitin 2020, kapitulli II, pika 2.1 “Analiza e 

sistemit sipas 17 parimeve të MFK sipas vetëvlerësimit të njësive publike”. 

Në zbatim të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, i ndryshuar neni 18, “Deklarata për cilësinë e 

sistemeve të kontrollit të brendshëm”, pika 1 në të cilën thuhet se: “Nëpunësi autorizues i 

njësisë 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 në të cilën thuhet 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 lidhje me këtë kërkesë ligjore konstatuamnë 12 

njësi të vetëqeverisjes vendore të cilat nuk kanë dërguar pranë DH/MFKK Deklaratën dhe 

Raportit Vjetor.  

 

  

 

2.2.2.  Mbi aktivitetin e monitorimit të funksionimit të sistemeve të kontrollit të 

brendshëm financiar publik, trajnimet dhe administrimin e regjistrit të nëpunësve 

autorizues dhe zbatues nga DH/MFK. 

Për vitin 2020, drejtoria ka realizuar monitorime në 5 institucione nga 6 institucionetë 

planifikuara për t’u monitoruar sipas planit të rishikuar dhe në një institucion ka kryer 

monitorimin jashtë planit të miratuar.  

Me urdhrin nr. 311, datë 23.12.2020 është miratuar Metodologjia për vlerësimin e cilësisë së 

sistemit të kontrollit të brendshëm në NJQP. 

Bazuar në manualin e MFK, Kapitulli II “Rolet dhe Aktorët në Sistemin e MFK-së”, pika 

2.2.2 përcakton se “DH/MFK 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 bashkërisht me DH/AB. Ky 

monitorim kryhet për dy qëllime: 

- 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. 
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Nga auditimi u konstatua se në kuadër të monitorimeve sistematike të MFK në njësitë publike 

për përgatitjen e raportit mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm Financiar 

Publik në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme për vitin 2020, DH/MFKK sipas planeve 

vjetore të miratuar me shkresat nr. 2709 prot., datë 06.02.2020 dhe nr. 8338 prot., datë 

12.05.2020 (për planin e rishikuar) ka monitoruar zbatimin e sistemit të MFK-së në 5 njësi 

publike nga 6 njësi të parashikuara, me qëllim vlerësimin e nivelit të zbatueshmërisë së 

kërkesave të ligjit të MFK-së dhe akteve nënligjore në zbatim të tij si dhe evidentimin e 

vërtetësisë së përmbajtjes së pyetësorëve të vetëvlerësimit të depozituara nga këto njësi. 

Reduktimi në numrin e njësive të parashikuara për monitorim ka ardhur si pasojë e situatës së 

shkaktuar nga pandemia Covid-19. 

Referuar raportit vjetor mbi funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar dhe 

publik në njësitë e qeverisjes së përgjithshme për vitin 2020, përcaktohet se përgjatë vitit 2020 

janë monitoruar 5 njësi të qeverisjes së përgjithshme, të cilat i përkasin identifikimit të 

besueshmërisë në dorëzimin e pyetësorëve të njësive të qeverisjes së përgjithshme pranë 

DH/MFK deri në muajin shkurt 2020, për gjendjen e sistemeve të këtyre njësive në vitin 

2019 dhe jo në vitin 2020 sikundër përcakton raporti vjetor i gjeneruar nga kjo drejtori.  

Nga verifikimi i aktiviteteve të monitorimit rezultoi se kemi mos përshtatje midis periudhave 

raportuese dhe atyre monitoruese për arsye se deri në momentin e dorëzimit të raportit vjetor 

për cilësinë dhe funksionimin e kontrollit të brendshëm financiar publik nuk rezulton asnjë 

monitorim i realizuar që mund të jetë pjesë e raportit për vitin 2020 mbi cilësinë e sistemeve 

të kontrollit të brendshëm për këtë periudhë. Veprime të cilat nuk shërbejnë për raportimin 

mbi gjendjen e sistemeve të kontrollit të brendshëm por mund t’i shërbejnë grumbullimit të 

informacioneve me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të metodologjisë, standardeve dhe 

udhëzimeve. 

- Nga auditimi u konstatua se në kundërshtim me manualin e Menaxhimit Financiar i cili citon 

“Në përfundim të vizitës në terren punonjësi i DH/MFK 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 të KBFP. Gjithashtu, vizitat në terren nuk janë shoqëruar me letrat e punës dhe 

dokumentime të tjera, në kundërshtim me aneksit 9 “Metodologjia dhe lista e kontrollit për 

vizitat në terren”, pika 3. 

-  Nga auditimi u konstatua se monitorimet e njësive publike nga DH/MFKK kryen në një 

periudhë shumë të reduktuar kohore (mars-maj), periudhë në të cilën duhet bërë dhe 

konsolidimi i rezultateve me qëllim rankimin e njësive dhe paraqitjen e tyre në Raportin 

Vjetor të KBFP. Pra monitorimet kryhen vetëm për efekt të raportit vjetor, dhe jo si një 

monitorim i vazhdueshëm nga ana e DH/MFKK me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të 

metodologjisë, standardeve dhe udhëzimeve, i cili është një nga detyrimet kryesore të kësaj 

drejtorie referuar manualit. Veprime në kundërshtim me pikën 2.2.2 “Roli i Drejtorisë së 

Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit për sistemin e MFK-së”të Manualit të 

Menaxhimi Financiar  

- Në raportet e monitorimeve u konstatua se, nuk ishin plotësuar pasqyrat sipas së cilave 

punonjësit përgjegjës për monitorimin duhet të bëjnë dokumentim të krahasimeve të 

pyetësorëve të dorëzuar nga njësia me situatën reale. 

- Nga auditimi i dosjeve të monitorimeve u konstatua se nuk janë të inventarizuara e 

numerizuara duke vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”, 

nenin 4/26 dhe “Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në 

Republikën e Shqipërisë”, Neni 19. 

Lista e institucioneve të montuara për vitin 2020 është si më poshtë: 
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Nr. Subjekti Data monitorimit Shkresa njoftuese 

1 Agjencia për Mbështetjen e 

Shoqërisë Civile 

12-14 tetor 2020 16286 date 2.9.2020 

2 Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së 

Informacionit 

5-7 Tetor 2020 16285, datë 

02.09.2021 

3 Kolegji i Posaçëm i Apelimit 21-23 shtator 

2020 

16283 date 2.9.2020 

4 Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe 

Aftësive 

23-26 shtator2020 16284 date 2.9.2020 

5 Ministria e Punëve të Jashtme 13-16 korrik 2020 12788, datë 

07.07.2020 

 

- Me urdhër të ministrit të Financave Metodologjitë  nr. 311, datë 23.12.2020 është miratuar 

“Metodologjia për vlerësimin e cilësisë së sistemit të kontrollit të brendshëm në NJQP” me 

qëllim përmirësimin e mëtejshëm të procedurave të monitorimit dhe standardeve të punës si 

dhe analizimin dhe vlerësimin me detaje të gjendjes së sistemeve të kontrollit të brendshëm në 

njësitë publike dhe dhënien e rekomandimeve për adresimin e mangësive të identifikuara, icili 

nuk është shoqëruar me ndryshim apo rishikim të Manualit të Menaxhimit Financiar dhe 

Kontrollit. 

 

Për Projekt Raportin e Auditimit janë paraqitur observacione nga përfaqësuesit e Drejtorisë së 

Harmonizimit të Menaxhinimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit, dërguar elektronikisht 

pranë grupit të auditimit, në lidhje me pikën (b.2), të cilat po i trajtojmë si më poshtë: 

- Lidhur me procesin e monitorimeve të kryera gjatë vitit 2020, institucionet janë njoftuar 

zyrtarisht për fillimin dhe mënyrën e realizimit të këtij procesi, ku si referencë janë marrë 

dokumenti i pyetësorit të vetëvlerësimit për vitin 2019, deklarata dhe raporti si dhe plani i 

veprimit për ngritjen e sistemit të MFK.  Në institucionet e monitoruara gjatë vitit 2020, 

përveç situatës së vitit 2019,  struktura e DH/MFKK ka monitoruar edhe Planin e Veprimit 

për Ngritjen e Sistemit të MFK-së për vitin 2020 duke siguruar kështu një mbulim të 

veprimtarisë deri në momentin e realizimit të vizitës në terren.Për përmirësimin e mëtejshëm 

të procedurave të monitorimit dhe standardeve të punës si dhe analizimin dhe vlerësimin me 

detaje të gjendjes së sistemeve të kontrollit të brendshëm në njësitë publike, 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 do të 

realizohet sipas procedurës së përcaktuar në këtë dokument. Në këtë mënyrë, gjatë vlerësimit 

të cilësisë së sistemit të KB, DH/MFKK do të verifikojë gjendjen e zhvillimit të sistemit të 

kontrollit të brendshëm, duke ekzaminuar bazën dokumentare sipas secilës rubrikë të listës së 

kontrolleve. Sipas metodologjisë, është planifikuar realizimi i procesit të vlerësimit të cilësisë 

së sistemit të kontrollit të brendshëm në 20 njësi të qeverisjes së përgjithshme. Përzgjedhja për 

vlerësim e këtyre njesive është kryer mbi bazën e vlerësimit të nivelit të riskut që paraqesin 

këto njësi në ushtrimin e veprimtarisë së tyre si dhe zbatimin rigoroz të sistemeve të kontrollit 

të brendshëm. Gjatë procesit të vlerësimit, grupi i vlerësimit do të analizojë bazën 

dokumentare të vënë në dispozicion nga subjekti si dhe do të kryejë vlerësimin e cilësisë së 

sistemit të kontrollit deri në momentin e realizimit të këtij misioni. Informacionet përkatëse të 

vlerësimit përfshihen në Raportin Vjetor mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të 

Brendshëm Financiar Publik në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme. Ndërkohë që, në 

dokumentin e politikave për zhvillimin e mëtejshëm të kontrollit të brendshëm financiar publik 

2021-2022 është parashikuar rishikimi kuadrit ligjor/nënligjor në fushën e MFK, për të 

reflektuar të gjitha ndryshimet e realizuara. 
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- Përsa i përket përfshirjes së konkluzioneve mbi besueshmërinë e pyetësorëve të 

vetëvlerësimit gjatë procesit të monitorimit, sqarojmë se, DH/MFKK ka evidentuar në 

Raportin Vjetor të KBFP 2020 (faqja 39, paragrafi i dytë), masën e vlerësimit të 

besueshmërisë së procesit të vetëvlerësimit në mënyrë të përmbledhur për institucionet e 

monitoruara ndërkohë që në raportet specifike të vlerësimit, drejtuar secilit prej institucioneve 

të monitoruar është përcaktuar përqindja e vlerësimit të besueshmërisë krahas gjetjeve dhe 

rekomandimeve përkatëse. Gjithashtu, duke vlerësuar rekomandimin e dhënë, DH/MFKK, 

gjatë vitit 2020 u angazhua në hartimin dhe miratimin e Metodologjisë për Vlerësimin e 

Cilësisë së Sistemit të Kontrollit të Brendshëm (Urdhri i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë 

nr. 311, datë 23.12.2020), me qëllim  përmirësimin e mëtejshëm të procedurave të monitorimit 

dhe standardeve të punës si dhe analizimin dhe vlerësimin me detaje të gjendjes së sistemeve 

të kontrollit të brendshëm në njësitë publike dhe dhënien e rekomandimeve për adresimin e 

mangësive të identifikuara. Sipas metodologjisë, është planifikuar realizimi i procesit të 

vlerësimit të cilësisë së sistemit të kontrollit të brendshëm në 20 njësi të qeverisjes së 

përgjithshme. Përzgjedhja për vlerësim e këtyre njesive është kryer mbi bazën e vlerësimit të 

nivelit të riskut që paraqesin këto njësi në ushtrimin e veprimtarisë së tyre si dhe zbatimin 

rigoroz të sistemeve të kontrollit të brendshëm. Si mjet për vlerësimin e cilësisë së sistemit të 

kontrolllit të brendshëm shërben lista e kontrolleve (68 pyetje), shoqëruar me 

dokumentacionin justifikues të vënë në dispozicion nga subjekti të cilat do të vlerësohen nga 

DH/MFKK. Në mbështetje të 17 parimeve të kontrollit të brendshëm, vlerësimi i përgjithshëm 

i sistemit të kontrollit të brendshëm llogaritet si më poshtë: 1) 71%-100% të përgjigjeve mbi 

listën e kontrolleve vlerësohen të sakta dhe të plota- efektiv; 2) 41%-70% të përgjigjeve mbi 

listën e kontrolleve vlerësohen të sakta dhe të plota- pjesërisht efektiv; 3) 0-40% të përgjigjeve 

mbi listën e kontrolleve vlerësohen të sakta dhe të plota - jo efektiv. 

Për sa më sipër, nëse njësia që do të vlërësohet rezulton me 48- 68 pyetje të plotësuara në 

bazë dokumentare sipas listës së kontrolleve, do të cilësohet me një sistem efektiv të kontrollit 

të brendshëm. Nëse rezulton me 28-47 pyetje të plotësuara në bazë dokumentare sipas listës së 

kontrolleve, do të cilësohet me një sistem pjesërisht efektiv dhe 0-27, sistem jo efektiv. 

Informacionet përkatëse të vlerësimit përfshihen në Raportin Vjetor mbi Funksionimin e 

Sistemit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme.  

Përsa i përket inventarizimit të dokumentacionit, me fillimin e zbatimit të metodologjisë së 

vlerësimit të cilësisë, ky proces është realizuar duke përcaktuar listën me dokumentat e 

kërkuar nga DH/MFKK të cilat duhet të vendosen në dispozicion nga njësia e 

vlerësuar/monitoruar. Për të mundësuar qartësimin e procedurave të ndjekura për vlerësimin 

e cilësisë, në dokumentin e politikave për zhvillimin e mëtejshëm të kontrollit të brendshëm 

financiar publik 2021-2022 është parashikuar rishikimi i manualit të MFK, për të reflektuar të 

gjitha ndryshimet e realizuara 

Qëndrimi i Auditueve: Qëndrimi i Auditueve: Lidhur me sa më sipër, ju bëjmë me dije se 

vlerësohet marrja e masave të reja të reja nga ana juaj me qëllim përmierësimin e situatës por 

nga terësia e fakteve dhe argumenteve të paraqitura nga ju nuk vërehet paraqitja e 

dokumenteve apo argumenteve shtesë me qëllim reflektimin e gjetjeve të konstatuara nga 

grupi i auditimit në Projekt Raportin e Auditimit. 

 

Trajnimet 

Në lidhje me trajnimin e stafit gjatë periudhës nën auditim rezulton se për vitin 2020 

DH/MFKK  nuk është zhvilluar asnjë trajnim duke vepruar në kundërshtim me Manualin për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Kap.III, pika 3.1 “Mjedisi i kontrollit të Brendshëm”. 

 

Administrimi i regjistrit të nëpunësve autorizues dhe zbatues nga DH/MFKK. 
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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, në të cilën thuhet 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”, drejtoria ka hartuar regjistrin e nëpunësve autorizues dhe nëpunësve zbatues të 

njësive publike. Nga verifikimi i rregullsisë së përmbajtjes dhe përditësimit të regjistrit të 

nëpunësit autorizues dhe zbatues, bazuar në informacionin e vendosur në dispozicion, u 

identifikua pasaktësi dhe mungesë informacioni, ku konkretisht: 

- 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.  

- Në lidhje me nëpunësit autorizues dhe zbatues të deleguar për një periudhë të përkohshme 

vijon të mos praktikohen sinjalizimet në regjistër për përfundimin e afatit të delegimit, çka 

rezulton në mungesë të informacionit të saktë dhe të plotë mbi periudhat respektive.  

- Të dhënat e pasqyruar për subjektet nuk janë të unifikuara në emërtime dhe përmbajtje, pasi 

në disa raste evidentohet mungesa e të dhënave mbi pozicionin e nëpunësit zbatues dhe 

autorizues, varësinë shkresave konfirmues, pozicionin sipas strukturës, apo arsimimin. 

 

Nga auditimi u konstatua se DH/MFKK kryen procesin e përputhshmërisë së kritereve dhe më 

pas të konfirmimit të Nëpunësve Autorizues dhe Nëpunësve Zbatues të institucioneve të cilat 

operojnë në sistemin e thesarit në RSH. Ky proces, referuar legjislacionit në fuqi nuk ju 

është ngarkuar me ligj apo me akt nënligjor. Gjithashtu, drejtoria kryen konfirmimet e 

Nëpunësve Zbatues të njësive publike pas dërgimit nga nëpunësit autorizues të njësive të 

qeverisjes së përgjithshme të dokumentacionit provues për plotësimin e kritereve të NZ-ve. 

Referuar ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, në të cilin thuhet se: “Nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes së 

përgjithshme, i të gjitha niveleve, në momentin e emërimit të nëpunësit zbatues njofton 

nëpunësin e parë autorizues dhe degën përkatëse të thesarit për depozitimin e firmës, lidhur 

me kryerjen e veprimeve në thesar”, ndërsa në nenin 26 pika (dh) e ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 i ndryshuar, mbi rolin e Strukturës përgjegjëse të Harmonizimit për  Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin citohet 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 (dhe 

jo për konfirmimin e tyre”). Kriteret që duhet të plotësojnë NA dhe NZ përshkruhen në nenin 

9 dhe 12 të ligjit të MFK, pikës 2.2.7 dhe 2.2.8 të Manualit të MFK, nenit 19 dhe 20 të ligjit 

nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, Udhëzimit nr. 21, datë 25.10.2016 “Për nëpunësit zbatues të të gjitha niveleve”.  

Sa më sipër,  strukturat e DH/MFKK duhet të marrin masa për të rregulluar këtë proces me 

akte ligjore dhe të përcaktojnë strukturën përkatëse që do ta kryejë këtë detyrë.  

 

Për Projekt Raportin e Auditimit janë paraqitur observacione nga përfaqësuesit e Drejtorisë së 

Harmonizimit të Menaxhinimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit, dërguar elektronikisht 

pranë grupit të auditimit, në lidhje me pikën (b.2.2), të cilat po i trajtojmë si më poshtë: 

Për sa i përket rekomandimit të lënë, lidhur me menaxhimin e regjistrave të NA dhe NZ, 

sqarojmë se, bazuar edhe në rekomandimet e kaluara të KLSH-së, është hartuar regjistri i NA 

dhe NZ mbështetur në listën e institucioneve, gjeneruar nga sistemi i thesarit. 

Përsa i përket mungesës së të dhënave mbi arsimin e NZ, ju bëjmë me dije se në disa raste për 

shkak të vakancës së krijuar në pozicionin e NZ, ky pozicion mbulohet përkohësisht nga NZ i 

institucionit epror, i cili është i konfirmuar paraprakisht sipas kritereve ligjore. Gjithashtu 
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përsa i përket monitorimit mbi përfundimin e afatit të konfirmimit të përkohshëm të NA apo 

NZ (të përcaktuara qartë në shkresat e konfirmimit nga ana e DH/MFKK), dega e thesarit 

përkatëse është përgjegjëse për ndalimin e veprimeve të mëtejshme si firma të autorizuara. 

Për më tepër, rastet e delegimit në mungesë të funksioneve, nuk trajtohen nga ligji për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin, por sipas Kodit të Procedurave Administrative. 

Autorizimet për delegimin në mungesë, trajtohen nga degët përkatëse të thesarit. Ritheksojmë 

se regjistri mbahet për efekt disponimi informacioni të përgjithshëm për institucionet, por nuk 

ndikon në ecurinë dhe cilësinë e punës për arsye se, përditësimet (regjistrimet në databazë) 

bëhen pasi vijnë kërkesat përkatëse për ndryshimin e firmave nga ana e vetë institucioneve 

dhe pas verifikimeve përkatëse dhe konfirmimeve zyrtare sipas kërkesave ligjore.  

Në lidhje me procesin e konfirmimeve të nëpunësve autorizues dhe nëpunësve zbatues 

sqarojmë se, në mbështetje të nenit 19, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në republikën e shqipërisë”, i ndryshuar, Titullari i njësisë së qeverisjes së 

përgjithshme njofton nëpunësin e parë autorizues për caktimin e nëpunësit autorizues të 

njësisë së vet. Gjithashtu në mbështetje të nenit 20, paragrafi 2, përcaktohet se nëpunësi 

autorizues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme, i të gjitha niveleve, në momentin e emërimit 

të nëpunësit zbatues njofton nëpunësin e parë autorizues dhe degën përkatëse të thesarit për 

depozitimin e firmës, lidhur me kryerjen e veprimeve në thesar. Në mbështetje të ligjit 

nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar, neni 26, 

gërma dh, përcaktohet se struktura përgjegjëse e harmonizimit për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin është përgjegjëse për krijimin dhe përditësimin e regjistrit të nëpunësve autorizues 

dhe nëpunësve zbatues të njësive publike. Qëllimi i gjithë procedurës së konfirmimit është 

kontrolli i plotësimit të kërkesave ligjore në caktimin e NA dhe NZ për të mirëmbajtur 

regjistrat përkatës. 

Qëndrimi i Auditueve: Në lidhje me sa pretendoni theksojmë se sipas parashikimeve të pikës 

1 të nenit 26 të ligjit për MFK regjistri duhet të përditësohet, ku nga verifikimi rezulton i pa 

azhurnuar dhe i pa plotësuar për të gjitha rubrikat e tij. Sa më sipër, arsyetimi paraqitur nga 

përfaqësuesit e Drejtorisë së Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe 

Kontabilitetit nuk pranohet pasi nuk ka fakte të reja nga ato të paraqitura pranë grupuit të 

auditimit në faën e Projekt Raportit. 

 

2.2.3.  Mbi vlerësimin e indikatorëve që tregojnë nivelin e zbatimit të objektivave në 

përmbushje të strategjisë për menaxhimin financiar dhe kontrollin. 

Në zbatim të Urdhrit nr 117, datë 1.04.2019 të Ministrit të Financave është miratuar 

metodologjia për monitorimin e performancës së sistemit të kontrollit të brendshëm të njësive 

publike, ku treguesit e performancës së sistemeve të kontrollit të brendshëm që janë 

parashikuar të përdoren për vlerësimin e indikatorëve të përmbushje të strategjisë për MFK 

paraqiten si më poshtë:  

 

 

 

Nr. Indikatori Burimi i të dhënave për këtë tregues 

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; 
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- 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 

 

Këto tregues i korrespondojnë 30 pyetjeve të pyetësorit të MFK-së (nga 99 pyetje që përmban 

ky pyetësor) që njësite publike përcjellin pranë kësaj drejtorie. Nën gjykimin e grupit të 

auditimit kjo metodologji vlerësimi e cila bazohet kryesisht në gjykimin e strukturës 

përgjegjëse të harmonizimit të MFK-së, nuk mund të garantojë një vlerësim të plotë dhe 

gjithëpërfshirës të situatës së sistemeve të kontrollit të brendshëm të njësive publike, 

veçanërisht në kushtet ku këto pyetje lidhen me hartimin në kohë të planit, plotësinë e raportit 

vjetor, apo përmbushjen e kritereve themelore të përgjegjësisë menaxheriaie. Pas përcjelljes së 

këtyre pyetësorëve nga njësia publike, DH/MFK vazhdon të mos përgatisë komenteve apo 

sugjerimeve lidhur me pyetjet ku evidentohen mangësi, në mënyrë që subjekti të njihet me 

dobësitë e tij me qellim përmirësimin e këtyre sistemeve. Kjo mënyrë e dizenjimit të 

monitorimit të indikatorëve nga ana e drejtorisëmbetet vetëm në kuadër raportimi të 

subjekteve, duke mos garantuar përmirësimin e situatës në periudhat e mëvonshme. Gjithashtu 

nga auditimi mbi vlerësimin e indikatorëve, konstatohet se jo në të gjitha rastet është 

respektuar standartizimi i pikëzimit të dhënë nga ana e Drejtorisë krahas përgjigjeve të 

institucioneve duke ndikuar drejtpërdrejtë në vlerësimin final dhe rankimin e efektivitetit të 

sistemeve të kontrollit të brendshëm për këto institucione. Kjo edhe për shkak të 

subjektivizmit ku bazohet ky vlerësim, sikundër trajtuar më sipër.  

 

Për Projekt Raportin e Auditimit janë paraqitur observacione nga përfaqësuesit e Drejtorisë së 

Harmonizimit të Menaxhinimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit, dërguar elektronikisht 

pranë grupit të auditimit, në lidhje me pikën (b.3), të cilat po i trajtojmë si më poshtë: 

Vlerësimi i performancës së sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë publike është bazuar 

në metodologjinë e monitorimit të përformancës (Urdhri nr. 117, datë 01.04.2019) e 

konceptuar mbi 18 tregues të kombinuar që ndihmojnë për të krijuar opinionin mbi 

performancën e sistemeve të kontrollit të brendshëm në njësitë e sektorit publik. Vlerësimi i 

tyre mbështetet në analizën, si dhe në gjykimin profesional të strukturës përgjegjëse për 

harmonizimin e MFK-së mbi përmbushjen e kritereve të vlerësimit për çdo tregues. Për çdo 

grup institucionesh, janë analizuar të gjitha pyetjet dhe janë vlerësuar nga 1-4 pikë 30 prej 

tyre, të cilat i korrenspodojnë pikave të fokusit të përcaktuara në metodologji. 
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Sqarojmë se, për të gjitha institucionet për të cilat pyetësori i vetëvlerësimit nuk është i plotë 

(janë përgjigjur me PO ose JO), vlerësimi është bërë vetëm me 1 pikë për përgjigjet e dhëna 

vetëm me PO ose me 2 pikë për përgjigjet që janë shoqëruar edhe me ndonjë koment, por jo të 

plota, bazuar gjithashtu edhe në të dhëna të tjera të disponuara nga DH/MFKK. 

Përsa i përket situatës së prezantuar gjatë analizimit të pyetësorëve të vetëvlerësimit dhe 

vlerësimit të kryer nga DH/MFKK për çdo parim, mbi arritjet dhe mangësitë për zbatimin e 

elementëve të sistemit të kontrollit të brendshëm, në raport janë evidentuar edhe masat e 

nevojshme që duhet të ndërmarrin njësitë publike me qëllim adresimin e dobësive dhe 

përmirësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm. Gjithashtu, DH/MFKK gjatë proceseve të 

monitorimit bën një vlerësim më të plotë të njësive publike duke evidentuar të gjitha mangësitë 

dhe lënë rekomandimet përkatëse për përmirësim. 

Gjatë vitit 2021, në kuadër të rekomandimeve të përfshira në Raportin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit mbi rëndësinë e zhvillimit të sistemit të kontrollit të brendshëm, DPH/KBFP është 

angazuar në rishikimin dhe përmirësimin e metodologjisë së monitorimit të performancës së 

sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë e qeverisjes së përgjithshme. Nëpërmjet 

shkresave zyrtare janë njoftuar edhe strukturat përkatëse (struktura përgjegjëse për thesarin 

dhe buxhetin në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë) të cilat gjenerojnë të dhënat për 

vlerësimin e treguesve të performancës me qëllim rishikimin e treguesve respektivë të 

monitorimit të performancës si edhe për metodën e vlerësimit të tyre. 

Qëndrimi i Audituesve:  

Nën gjykim grupit të auditimit, analizimi i mangësive të konstatuara në raportin vjetor të 

KBFP në mënyrë të përgjithshme të cështjeve të evidentuara si me dobësi, nuk mund të 

garantojë plotësisht përmirësimin e tyre në nivel institucioni, si pasojë problematika e 

konstatuar mbi mos përgatitjen e komenteve apo sugjerimeve për institucionet ku evidentohen 

mangësi në mënyrë që subjekti të njihet me to qëndron.  

 

2.2.4.  Mbi procedurat e hartimit, konkluzionet dhe opinionin e paraqitur në raportin 

vjetor të vitit 2020 të sistemit financiar të brendshëm publik mbi funksionimin dhe 

progresin e sistemit të MFK në sektorin publik. 

a- Pranë DH/MFKK janë depozituar 142 pyetësorë vetëvlerësimi nga 152 pyetësorë të 

shpërndarë në njësitë e sektorit publik, ndërkohë që 12 njësi të qeverisjes së përgjithshme nuk 

kanë përmbushur kërkesat ligjore për depozitimin e deklaratës dhe/apo raportit përkatës për 

cilësinë dhe gjendjen e sistemit të kontrollit të brendshëm, konkretisht sipas institucioneve: 

 

 Lloji i institucionit Institucione ku 

është dërguar 

pyetësori 

Institucione që 

kanë plotësuar 

pyetësorin 

1 Ministri 11 10 

2 Institucione varësie  13 13 

3 Bashki dhe Këshilla Qarku 73 68 

4 Institucione te pavarura 55 51 

 Totali 152 142 

 

Pra për vitin 2020, 12 njësi të qeverisjes së përgjithshme (Qendra e Studimeve dhe 

Publikimeve për Arbëreshët, Qendra e Botimeve të Diasporës, Sekretariati Teknik i KEK, 

Njësia Speciale Antikorrupsion dhe Antievazion, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, 

Bashkitë Konispol, Pustec, Rrogozhinë, Vorë, Finiq, Librazhd, Shijak) nuk kanë përmbushur 

kërkesat e nenit 18, pika 1 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, ku përcaktohet detyrimi i nëpunësit autorizues për depozitimin e deklaratës dhe 

raportit përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemit të kontrollit të brendshëm të njësisë 
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publike që mbulon.Bazuar në nenin 29 të ligjit nr. 10296 datë  08.07.2010 “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, shkelja apo mospërmbushja e kërkesës së mësipërme 

(detyrim i parashikuar në nenin 18 pika 1 të ligjit të MFK), përbën kundërvajtje administrative 

dhe dënohet me gjobë nga 20,000 deri në 40,000 lekë, si rrjedhojë DH/MFKB, me anë të 

memos datë 31.05.2021, i është drejtuar Nëpunësit të Parë Autorizues për të marrë masa për 

subjektet të cilat nuk kanë respektuar parashikimet e legjislacionit të sipërcituar. Deri në 

momentin e mbajtjes së këtij akti nuk konstatohet vendosja e gjobës nga ana e NPA ndaj 

subjekteve të sipërcituar. 

 

Në pyetësorin e vetëvlerësimit, çështja “Mënyra e vlerësimit”, është përcaktuar se “Në 

mbështetje të përgjigjeve të njësisë publike, Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit 

Financiar dhe Kontrollit do të nxjerrë konkluzione mbi efektivitetin dhe efikasitetin e sistemit 

të kontrollit të brendshëm në njësinë publike….”. Për sa më sipër, nga auditimi rezulton se nga 

ana e Drejtorisë së Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrolli nuk është kryer asnjë 

analizë e pyetësorëve të dërguara nga njësitë publike, me qëllim përcaktimin e saktësisë dhe 

konsistencës së plotësimit të tyre. Analizë e cila rezulton e pakryer si në veçanti për njësitë, 

ashtu edhe në rangun e njësive në të cilat ajo bën pjesë, me qëllim kryerjen e krahasimeve si 

brenda llojit, ashtu edhe me situatën e një viti më parë. 

Vlerësimi i vetëm dhe konsolidimi i të dhënave nga ana e DH/MFKK rezulton të kryhet vetëm 

për efekt të indikatorëve të performancës, çka përfaqësojnë vetëm 30 pyetje nga pyetësori i 

vetëvlerësimit nga 99 që është totali i tyre. Për sa më sipër, analiza e raportuar në Raportin 

vjetor të KBFP 2019, 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. 

Nga ana tjetër, metoda e vlerësimit bazuar vetëm në pyetësorët e vetëvlerësimit, të pa 

shoqëruar me dokumentacion konfirmues dhe në mungesë të konsistencës në plotësim dhe 

raportim, sjell 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.  

 

b- Në Raportin Vjetor të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik për vitin 2020, Drejtoria e 

Harmonizimit është shprehur se “nga analiza e përgjithshme e 17 parimeve të kontrollit të 

brendshëm konstatojmë se, sistemi i kontrollit të brendshëm për vitin 2020 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 

analizimi i të dhënave rezultoi se nuk është kryer një përllogaritje, nuk janë dokumentuar 

kriteret/indikatorët/treguesit sipas së cilave DH/KBFP ka arritur në konkluzionin për një 

sistem “pjesërisht efektiv”. 

c- Nga auditimi konstatohet se megjithëse është kërkuar nga auditimet e mëparshme të KLSH, 

manuali i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, i cili është miratuar me urdhër nr. 108, datë 

17.11.2016, vijon të mos jetë rishikuar nga DH/MFFK, në mënyrë që të sjellë një qasje më 

eficente në mënyrën e vlerësimit optimal të sistemeve të kontrollit në institucionet e sektorit 

publik. 

 

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 
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Kontrollit të Brendshëm në Njësitë Publike, e cila është miratuar nëpërmjet Urdhrit nr. 117, 

datë 01.04.2019 “Për miratimin e metodologjisë për monitorimin e performancës së sistemit të 

kontrollit të brendshëm të njësive publike”.Konkretisht, metodologjia përmban 18 tregues 

performance nga të cilët treguesit e MFK-sëklasifikohen si më poshtë vijon: 

 

Tabela 1. Treguesit e Performancës dhe burimet e të dhënave sipas Drejtorive në Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë 

Drejtoria e Harmonizimit të MFKK 

1.Hartimi me cilësi i Planit të Veprimit të MFK-së dhe paraqitja brenda afateve kohore të 

përcaktuara 

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

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

publik 

 

Bazuar në vlerësimet e treguesve të mësipërm nga drejtoritë përkatëse, është realizuar rankimi 

i ministrive të linjës për vitin 2020, si më poshtë vijon: 

 
    Treguesit e Performancës së DH/MFKK   

Institucioni 

Kodi I 

instituci

onit 

Hartimi 

me cilësi i 

Planit të 

Veprimit 

të MFK-

së dhe 

paraqitja 

brenda 

afateve 

kohore të 

përcaktu

ara 

Gjithëpërfs

hirja dhe 

rregullsia e 

raportimit 

vjetor mbi 

sistemin e 

kontrollit të 

brendshëm 

Efektiviteti i 

mekanizmav

e bazë të 

përgjegjshmë

risë 

menaxheriale 

në njësitë e 

sektorit 

publik 

Total

i I 

pikë

ve 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë 1010001 4 4 4 12 

Ministria e Brendshme 1016001 3 4 4 11 

Ministria e Drejtësisë 1014001 3 4 4 11 

Ministria e Mbrojtjes 1017001 3 4 3 10 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 1006001 3 3 3 9 

Ministria e Kulturës 1012001 2 4 3 9 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 1011001 0 3 3 6 

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 1005001 0 3 3 6 

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 1026001 0 2 3 5 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale 1013001 0 3 2 5 

Ministria për Evropën dhe Punët e 

Jashtme 1015001 0 0 0 0 

Total  18 34 32 84 

Pra vlerësimi më i lartëështë dhënë për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë me 12 nga 12 

pikë të mundshme, për t’u pasuar me Ministrinë e Brendshme dhe Drejtësisë me 11 nga 12 

pikë. Vlerësimi minimal lidhur me shtyllat e indikatorëve në kuadër të MFK-sëështë dhënë për 

Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, e cila nuk ka dorëzuar pyetësorin dhe raportin 

përkatës pranë MFE. Indikatori i vlerësuar me më pak pikëështë ai për hartimin me cilësi i 

planit të veprimit të MFK-së dhe paraqitja brenda afateve kohore të përcaktuara, ndërsa a ii 

vlerësuar më mirëështë ai për gjithëpërfshirjen dhe rregullsinë e raportimit vjetor mbi sistemin 

e kontrollit të brendshëm. 

  



 
 

 
84 

 

Për Projekt Raportin e Auditimit janë paraqitur observacione nga përfaqësuesit e Drejtorisë së 

Harmonizimit të Menaxhinimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit, dërguar elektronikisht 

pranë grupit të auditimit, në lidhje me pikën (b.4), të cilat po i trajtojmë si më poshtë: 

Ashtu siç është sqaruar dhe më parë, 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 publik. Mbi bazën e ndryshimeve të bëra, është hartuar Raporti Vjetor 

për vitin 2018, 2019 dhe 2020. Në këtë kuadër, pavarësisht ndryshimeve të realizuara, 

DH/MFKK do të mbajë në konsideratë ndryshimet apo specifikimet përkatëse për strukturën e 

raportit vjetor. Aktualisht, është miratuar Dokumenti i Politikave për Zhvillimin e Mëtejshëm 

të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik 2021-2022, me Urdhrin e ministrit përgjegjës për 

financat nr. 305, datë 18.12.2020, në të cilin është parashikuar edhe rishikimi i manualit të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit (MFK), gjatë ndryshimeve të së cilit do të vlerësohet 

mundësia e specifikimit dhe përfshirjes së strukturës së raportit vjetor. Këto ndryshime janë 

parashikuar të reflektohen gjatë ndryshimit të Urdhrit nr.108, datë 17.11.2016 “Për miratimin 

e manualit të menaxhimit financiar dhe kontrollit”. Në lidhje me  afatin e raportimit të 

veprimtarisë së drejtorisë, theksojmë faktin se funksionet e kësaj drejtorie janë të përcaktuara 

dhe veprimtaria e saj (realizimi i detyrave dhe arritja e objektivave) ndiqet në mënyrë 

periodike nga strukturat monitoruese përgjegjëse brenda Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë, sipas kërkesave të këtyre të fundit. Raportimi realizohet nëpërmjet dokumentave 

zyrtarë të brendshëm (memo), rregullat e protokollimit të të cilave janë përcaktuar në ligjin 

për arkivën dhe ndiqen nga struktura përkatëse në MFE apo edhe nëpërmjet postës 

elektronike (evidenca bashkëlidhur). Gjithashtu, veprimtaria e DH/MFKK prezantohet dhe 

diskutohet edhe gjatë mbledhjeve të Bordit të KBFP. Pavarësisht raportimit bazuar në 

kërkesat e strukturave monitoruese, DH/MFKK realizon çdo vit analizën për veprimtarinë e 

kryer si dhe planin me prioritete, të detajuar në objektiva dhe aktivitete për vitin në vijim.  

- Referuar rekomandimit të lënë, përsa i përket përmbledhjes së të dhënave për vlerësimin e 

sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe konsolidimit të rezultateve të pyetësorëve 

të vetëvlerësimit për çdo njësi që ka raportuar pranë DH/MFKK, theksojmë se DH/MFKK, 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 (përkatësisht ministri, bashki dhe këshilla qarku, institucione të 

pavaruar+grupi 87 si dhe njësitë shpenzuese me buxhet të madh), analiza e të cilave iu është 

vënë në dispozicion grupit të auditimit. 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 

(përkatësisht ministri, bashki dhe këshilla qarku, institucione të pavaruar+grupi 87 si dhe 

njësitë shpenzuese me buxhet të madh). Për hartimin e Raportit Vjetor, vlen të theksojmë, se 

DH/MFKK ka detyrimin ligjor vetëm për përmbledhjen dhe kosolidimin e të dhënave të 

raportuara nëpërmjet pyetësorëve të vetëvlerësimit nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme, 

duke mos patur asnjë të drejtë për të ndërhyrë në përmbajtjen dhe vërtetësinë e të dhënave të 

paraqitura nga vetë njësia. Theksojmë, se bazuar në udhëzuesin për vlerësimin e sistemit të 

MFK, sistemi do të vlerësohet sipas tre kategorive “efektiv”, “pjesërisht efektiv” dhe  “jo 

efektiv”. Ky vlerësim për vitin 2020, është gjeneruar nga mesatarja e vlerësimeve për çdo 

parim të analizuar (Kapitulli II, faqja 23 e Raportit të KBFP), ku pjesa më e madhe e 

parimeve janë vlerësuar ”pjesërisht efektiv”, sipas evidencave të dorëzuara grupit të auditmit. 

Në të njëjtën kohë, për vlerësimin e performancës së sistemeve të kontrollit të brendshëm 

(Kapitulli I, faqja 11 e Raportit të KBFP), është zbatuar Metodologjia për Monitorimin e 

Performancës së Sistemeve të Kontrollit të Brendshëm në Njësitë Publike (Urdhri nr. 117, 

datë 01.04.2019), specifikisht mbi bazën e 3 treguesve të performancës për menaxhimin 



 
 

 
85 

 

financiar dhe kontrollin. Vlerësimi  i këtyre treguesve është bazuar mbi analizimin e pyetjeve 

të pyetësorit të vetëvlerësimit, ku theksojmë se dy prej treguesve, konkretisht treguesi “Hartimi 

me cilësi i planit të veprimit të MFK dhe paraqitja brenda afateve kohore të përcaktuara” dhe 

treguesi “Efektiviteti i mekanizmave bazë të përgjegjshmërisë menaxheriale në njësitë e 

sektorit publik” janë vlerësuar mbi bazën e analizimit të 30 pyetjeve specifike të pyetësorit, 

ndërkohë që treguesi “Gjithëpërfshirja dhe rregullsia e raportimit vjetor mbi sistemin e 

kontrollit të brendshëm”, është vlerësuar mbi bazën e analizimit të të gjitha pyetjeve në 

pyetësor. Gjithashtu, theksojmë se në analizën e kryer, është realizuar krahasimi i rezultateve 

me vitin 2018 dhe 2019 për elementë të caktuar të sistemit të MFK-së për grupet e 

institucioneve të marra në analizë. 

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 i Auditueve: Sqarojmë se lidhur me përllogaritjet e kryera nga Drejtoria për 

vlerësimin e performancës së sistemeve të kontrollit të brendshëm si pjesërisht efektiv, grupit 

të auditimit nuk i është vendosur në dispozicion një analizm i tillë i vlerësimit në pikë të 

institucioneve që ka konkluduar në këtë vlerësim final në raportin vjetor, vecanërisht në 

kushtet kur metodologjia për vlerësimin e këtyre indikatorëve parashikon vlerësimin në pikë 

1-4 të njësive, dhe raport vjetor i KBFP nuk ka kryer një vlerësim të tillë.  

Për sa më sipër, nga terësia e fakteve dhe argumenteve të paraqitura nga ju nuk vërehet 

paraqitja e dokumenteve apo argumenteve shtesë me qëllim reflektimin e gjetjeve të 

konstatuara në Projekt Raportin e Auditimit por vlerësohet marrja në konsideratë për 

përmirësimin e situatës në vazhdimësi. 

 

2.2.5.  Monitorimi mbi funksionim e sistemeve të kontrollit të brendshëm për 

implementimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit në institucionet pilot për vitin 2020 

Nga auditimi i monitorimit mbi funksionim e sistemeve të kontrollit të brendshëm për 

implementimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit në institucionet pilot për vitin 2020 në 

kuadër të implementimit të një sistemi modern të menaxhimit financiar dhe kontrollit, sipas  

Strategjisë së rishikuar të Menaxhimit të Financave Publike 2019-2022, DH/MFKK ka ofruar 

asistencë teknike në 4 institucione (Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë, Ministrinë e Drejtësisë (nuk ka përfunduar) dhe Ministrinë e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Përzgjedhjet)nga 7 të përzgjedhura në planin fillestar, nga 

të cilat rezultoi se përzgjedhjet e institucioneve “pilot” janë kryer gjatë mbledhjes së Bordit të 

Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik duke marrë në konsideratë kompleksitetin dhe 

natyrën e veprimtarisë së tyre, por në asnjë rast nuk disponohet metodologjia, vlerësimi apo 

analiza sipas së cilës është kryer përzgjedhja e tyre. Gjatë vitit 2020, në kuadër të këtij procesi 

Drejtoria e Harmonizimit ka raportuar se janë realizuar  takime/trajnime me institucionet e 

përzgjedhura me qëllim përgatitjen e instrumentave të cilët shërbejnë në implementimin e 

MFK-së, konkretisht të, planit operacional të punës, regjistrit të riskut, manualit proceseve të 

punës,  gjurmët e auditimit për të realizuar një menaxhim më efektiv të fondeve publike. 

Megjithatë, gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur pranë grupit të auditimit u 

konstatua se në dosjet e pilotimeve nuk është dokumentuar kryerja e aktiviteteve të 

planifikuara në planin për realizimin e ofrimit të asistencës teknike dërguar secilit subjekt të 

përzgjedhur, apo të raportuara si të realizuara në Raportin Vjetor të KBFP për vitin 2020, në 

kundërshtim me kriteret ligjore të Ligjit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin mbi 

gjurmët e auditimit.  

Gjithashtu, përzgjedhja për kryerjen e implementimeve pilot në vetëm 4 Ministritë, në kushtet 

kur këto janë institucione me një renditjetëkënaqshme në rankimet e pyetësorëve të 
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vetëvlerësimit krahasuar me njësitë e tjera të sektorit publik objekt i monitorimit të kësaj 

drejtorie evidenton formalizmin në proces dhe lë të paqartë arsyet pse këto njësi klasifikohen 

si njësi pa sistem modern të MFK. 

 

Për Projekt Raportin e Auditimit janë paraqitur observacione nga përfaqësuesit e Drejtorisë së 

Harmonizimit të Menaxhinimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit, dërguar elektronikisht 

pranë grupit të auditimit, në lidhje me pikën (b.5), të cilat po i trajtojmë si më poshtë: 

Për sa i përket realizimit të procesit të ofrimit të asistencës teknike gjatë vitit 2020, ashtu siç 

është vënë në dijeni paraprakisht grupi i auditimit, në mbledhjet e Bordit të KBFP, datë 

25.09.2019, dhe 19.12.2019 është bërë përzgjedhja e institucioneve pilot, bazuar në nivelin e 

riskut të veprimtarisë që ato kryejnë si dhe gjendjes së sistemit të kontrollit të brendshëm, si 

dhe ndryshimi për shkak të fatkeqësisë natyrore shkaktuar nga tërmeti i muajit Nëntor 2019. 

Përzgjedhja për vlerësimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm, merr në konsideratë edhe 

tregues performance që lidhen me planifikimin dhe ekzekutimin e buxhetit si edhe të 

veprimtarisë së njësive të auditimit të brendshëm, faktorë që janë marrë parasysh gjatë 

përcaktimit të institucioneve pilot në Bordin e KBFP (mbledhja e datës 31.03.2020). 

Për institucionet pilot, është dërguar njoftimi me shkresë zyrtare në fundin e muajit Dhjetor 

dhe nisi puna për realizimin e aktiviteteve të parashikuara në fillim të vitit 2020. Theksojmë se 

plani i aktiviteteve për realizimin e asistencës teknike, është ndarë në misione specifike dhe ju 

është dërguar institucioneve pilot së bashku me shkresën njoftuese për fillimin e këtij procesi.  

DH/MFKK në kuadër të implementimit të një sistemi modern të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit, ka ofruar asistencë teknike në 4 institucione nga 7 të përzgjedhura (aktivitetet në 

bashkinë Kukës, Elbasan, Vlorë u pezulluan në muajin Mars për shkak të pandemisë Covid-

19): Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, 

Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.  

Gjatë vitit 2020, janë zhvilluar disa takime/trajnime me institucionet e përzgjedhura me qëllim 

paraqitjen e bazës ligjore dhe mënyrës së përgatitjes së instrumentave të cilët shërbejnë në 

implementimin e MFK-së, konkretisht të, planit operacional të punës, regjistrit të riskut, 

manualit proceseve të punës,  gjurmët e auditimit për të realizuar një menaxhim më efektiv të 

fondeve publike.  

Gjatë gjysmës së dytë të vitit 2020, janë zhvilluar takime për hartimin e planit të punës, 

regjistrit të riskut, manualit të proceseve të punës në Ministrinë e Infrastrukturës dhe 

Energjisë dhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Ndërkohë, ky proces nuk është 

zhvilluar pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrisë së Drejtësisë për shkak 

të pamundësisë së këtyre institucioneve për të ndjekur aktivitetet e parashikuara. 

(Bashkëlidhur gjeni disa evidenca). 

Qëndrimi i Auditueve: Për sa më sipër, theksojmë se ky arsyetim i paraqitur nga përfaqësuesit 

e Drejtorisë së Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit nuk 

pranohet, pasi arsyetimet tuaja nuk përmbushin tërësinë e fakteve apo argumenteve të reja me 

qëllim reflektimin dhe pasqyrimin e tyre në rezultatet e auditimit, për pasojë konstatimet e 

mësipërme do trajtohen në Raportin Përfundimtar të Auditimit. 

 

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. 

Misioni i sektorit të kontabilitetit është sigurimi i hartimit, harmonizimit dhe monitorimit të 

zbatimit të rregullave dhe metodologjive në fushën e kontabilitetit të sektorit publik si dhe 

akteve ligjore dhe nënligjore në fushën e kontabilitetit dhe të sektorit privat.  

Qëllimi i punës së këtij sektori është të përgjigjet para Drejtorit të Drejtorisë të Harmonizimit 

të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit për mbikëqyrjen e zbatimit të 
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metodologjisë, standardeve dhe ofrimin e trajnimeve 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.   

 

Nga auditimi i sektorit të kontabilitetit rezultoi se: Megjithëse misioni i sektorit është krijimi 

dhe harmonizimi i standardeve, rregullave dhe procedurave dhe në fushën e kontabilitetit në 

sektorin publik, në përshkrimet e punës për punonjësit e këtij sektori, nuk janë përfshirë  

kritere të veçanta që kanë të bëjnë me specifikën dhe veprimtarinë e kësaj fushe. Për periudhën 

objekt auditimi, sektori i kontabilitetit ka funksionuar vetëm mbi bazën e përshkrimeve të 

punës dhe nuk ka rregulla apo procedura të miratuara për funksionimin dhe realizimin e 

detyrave të tij.  

Sipas praktikave më të mira ndërkombëtare është e mjaft e rëndësishme që kriteret e punësimit 

të sektorit të kontabilitetit të jenë me specifika të veçanta, të cilat përfshijnë njohuri mbi 

fushën si edhe mbi përvojën praktike të punës në këtë fushë.   

 

Referuar fushës së e përgjegjësisë së DH/MFKK është harmonizimi i menaxhimit financiar, 

pjesë të cilit është dhe harmonizimi i kuadrit ligjor të fushës së kontabilitetit. Si rrjedhojë, nga 

vlerësimi i kuadrit ligjor të fushës konstatohet se ligjet bazë të harmonizimit të sektorit të 

kontabilitetit janë të pa harmonizuara konkretisht sa vijon: 

- Aktualisht, referuar legjislacionit që rregullon fushën e kontabilitetit publik, nuk ka bazë 

ligjore për kontabilitetin në sektorin publik që rregullojnë procedurat e përgatitjes, paraqitjes 

dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme, për arsye 

se me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, është 

përjashtuar nga fusha e zbatimit të tij njësitë e qeverisjes së përgjithshme. 

 

Sa më sipër, DH/MFKK duhej të siguronte hartimin e rregullave në lidhje me përgjegjësitë e 

mësipërme dhe të përcaktonte strukturat përgjegjëse për mbajtjen e llogarive të shtetit dhe 

përgatitjen e raporteve periodike e vjetore të zbatimit të buxhetit, si dhe përgatitjen e 

pasqyrave financiare vjetore për të gjitha njësitë publike, çka nuk është kryer, duke vepruar 

në kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar nenet 61, 62 dhe 63 dhe ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 3 “Fusha e zbatimit të ligjit”, 

neni 6 “Ministri i financave” pika (d) në të cilën thuhet: “procedurat standarde për një 

kontabilizim të plotë, të vërtetë, të saktë dhe në kohën e duhur të të gjitha transaksioneve të 

njësitë publike”, Neni 26 “Roli i Strukturës Përgjegjëse për Harmonizimin e Menaxhimit 

Financiar dhe Kontrollit”. 

 

Në analizën vjetorë të drejtorisë thuhet se gjatë vitit 2020 sektori i Kontabilitetit Publik dhe 

Privat ka vijuar punën në lidhje me zhvillimin e aktiviteteve të parashikuara për përmirësimin 

e funksionimit të kontabilitetit në sektorin publik, por referuar sa shprehur më lart nuk 

rezulton nuk e kanë kryer dicka të till pasi sektori i kontabilitetit publik nuk ka kryer sic duhet 

misionin e tij për sigurimin e harmonizimit dhe monitorimit të zbatimit të rregullave dhe 

metodologjive në fushën e kontabilitetit të sektorit publik si dhe akteve ligjore dhe nënligjore 

në fushën e kontabilitetit dhe të sektorit privat.  

 

Për Projekt Raportin e Auditimit janë paraqitur observacione nga përfaqësuesit e Drejtorisë së 

Harmonizimit të Menaxhinimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit, dërguar elektronikisht 

pranë grupit të auditimit, në lidhje me pikën (b.6), të cilat po i trajtojmë si më poshtë: 
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Sektori i kontabilitetit pranë Drejtorisë së Harmonizimit për Menaxhimin Financiar, 

Kontrollin dhe Kontabilitetin është krijuar në funksion të nenit 61 “Kontabiliteti i sistemit 

buxhetor” të Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar si dhe të nenit 6 të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar. Ndërkohë, theksojmë se detyrat 

funksionale të stafit të këtij sektori janë paraqitur në mënyrë më të detajuar në përshkrimet e 

punës, respektivisht në përshkrimin e punës për përgjegjësin e sektorit dhe në përshkrimet e 

punës të dy (2) specialistëve. 

Gjithashtu, ju informojmë se, aktualisht, fusha e kontabilitetit të sektorit publik mbulohet nga 

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 cili përmban parime, 

rregulla, procedura të unifikuara për hartimin dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore 

të njësive të qeverisjes së përgjithshme. 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 po vijon punën në lidhje me rishikimin e këtij udhëzimi, i cili do 

të m riatohet brenda vitit 2021. Ky udhëzim po rishikohet në bashkëpunim me strukturat 

brenda Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, konkretisht me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Thesarit, si dhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Buxhetit, komentet e të cilave po diskutohen, 

me qëllim konsolidimin e tyre përfundimtar. 

Gjithashtu, ju bëjmë me dije se, Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, Kontrollit 

dhe Kontabilitetit, në bashkëpunim me Drejtorinë e Thesarit, Buxhetit dhe Borxhit Publik, 

harton çdo vit udhëzimin “Për procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të buxhetit për vitin 

X”. Ky udhëzim përcakton përmbajtjen e pasqyrës vjetore të konsoliduar të të ardhurave dhe 

shpenzimeve të qeverisjes së përgjithshme, për llogari të buxhetit të shtetit, përcakton 

marrëdhënien e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me bankat e nivelit të dytë, me 

Bankën e Shqipërisë, me njësitë e qeverisjes së përgjithshme si dhe procedurat e rakordimit 

dhe mbylljes së llogarive të tjera vjetore të qeverisjes së përgjithshme. 

Qëndrimi i Auditueve:  

Për sa më sipër, nga terësia e fakteve dhe argumenteve të paraqitura nga ju nuk vërehet 

paraqitja e dokumenteve apo argumenteve shtesë nga ato të paraqitura në fazën e Projekt 

Raportit me qëllim reflektimin e tyre në Raport Përfundimtar, si pasojë observacioni juaj nuk 

pranohet. 

 

Titulli i Gjetjes  Mos shpërndarje e pyetësorëve sipas kërkesave të nenit 3 të Ligjit nr. 10296, 

datë 08.07.2010 të ndryshuar 

Situata: Nga auditimi i raportimit të njësive publike pranë DH/MFK rezultoi një nivel 

i ulët i raportimit për arsye se pyetësorët e vetëvlerësimit nuk i janë dërguar 

të gjitha njësive publike si shoqërive aksionare, organizatave jofitimprurëse 

etj, të parashikuara në ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015 “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin” neni 3, pavarësisht se këto njësi vijojnë të 

raportojnë mbi sistemet e auditit të brendshëm pranë DH/AB. Megjithëse në 

sistemin e thesarit operojnë mbi 1400 ente publike, kufizimi i dërgimit të 

pyetësorëve në vetëm 152 njësi reflekton një nivel mbulimi me monitorim 

shumë të ulët duke vënë në diskutim gjithë raportin mbi sistemet e kontrollit 

të brendshëm të përgatitur nga DH/MFK. 

Kriteri: Ligji 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, 

i ndryshuar. 

Efekti: Nivel shumë i ulët mbulimi me monitorim duke vënë në diskutim gjithë 

raportin mbi sistemet e kontrollit të brendshëm të përgatitur nga DH/MFK 
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Shkaku: Nivel i ulët i raportimit për arsye se pyetësorët e vetëvlerësimit nuk i janë 

dërguar të gjitha njësive publike 

Rëndësia: E lartë 

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 masat për shpërndarjen e 

pyetësorëve sipas kërkesave të nenit 3 të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 të 

ndryshuar. 

 

 

Titulli i Gjetjes Nuk ka një strukturë të miratuar për mënyrën e hartimit dhe përmbajtjes së 

raportit vjetor të KBFP 

Situata: Nga auditimi i Raportit të KBFP për vitin 2020, rezultoi se DHMFKK nuk 

ka një strukturë të miratuar për mënyrën e hartimit dhe përmbajtjes së 

raportit, megjithëse në të janë përfshirë elementët e përcaktuara në ligjin e 

MFK dhe aktet në zbatim të tij. Mungesa e procedurave të shkruara apo 

miratuara për mënyrën e ndërtimit të raportimeve dhe afatet e raportimit të 

tyre nuk garantojnë funksionimin e sistemit të monitorimit, marrjen e masave 

korrigjuese dhe raportimin e rezultateve në kohën e duhur. Për më tepër, në 

hartimin e analizës vjetore të punës së kësaj drejtorie, e cila hartohet vit pas 

viti, rezultoi se nuk janë të protokolluara dhe nuk ka gjurmë se kujt i janë 

raportuar si edhe nuk ka afate të përcaktuara se kur duhet raportuar realizimi 

i objektivave dhe veprimtarisë vjetore. 

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i 

ndryshuar. Manuali i MFK-së. Rregullorja e brendshme e MFE Përshkrimet 

e punës. 

Efekti: Mos garantimi i funksionimit të sistemit të monitorimit, marrjen e masave 

korrigjuese dhe raportimin e rezultateve në kohën e duhur 

Shkaku: Mungesa e procedurave për mënyrën e ndërtimit të raportimeve dhe afatet e 

raportimit të tyre 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 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. 

 

Titulli i Gjetjes  Nuk rezulton asnjë monitorim i realizuar që mund të jetë pjesë e raportit për 

vitin 2020 mbi cilësinë e sistemeve të kontrollit të brendshëm për këtë 

periudhë. 
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Situata: Nga auditimi i aktiviteteve të monitorimit si përgjegjësi e DH/MFK 

konstatohet se kemi mos përputhje midis periudhave raportuese dhe atyre 

monitoruese për arsye se deri në momentin e dorëzimit të raportit vjetor për 

cilësinë dhe funksionimin e kontrollit të brendshëm financiar publik nuk 

rezulton asnjë monitorim i realizuar që mund të jetë pjesë e raportit për vitin 

2020 mbi cilësinë e sistemeve të kontrollit të brendshëm për këtë periudhë, 

pasi Referuar raportit vjetor mbi funksionimin e sistemit të kontrollit të 

brendshëm financiar dhe publik në njësitë e qeverisjes së përgjithshme për 

vitin 2020, përcaktohet se përgjatë vitit 2020 janë monitoruar 5 njësi të 

qeverisjes së përgjithshme, të cilat i përkasin identifikimit të besueshmërisë 

në dorëzimin e pyetësorëve të njësive të qeverisjes së përgjithshme pranë 

DH/MFK deri në muajin shkurt 2020, për gjendjen e sistemeve të këtyre 

njësive në vitin 2019 dhe jo në vitin 2020 sikundër përcakton raporti vjetor i 

gjeneruar nga kjo drejtori. Veprime të cilat nuk shërbejnë për raportimin mbi 

gjendjen e sistemeve të kontrollit të brendshëm por mund t’i shërbejnë 

grumbullimit të informacioneve me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të 

metodologjisë, standardeve dhe udhëzimeve. 

Gjithashtu, në kundërshtim me manualin e Menaxhimit Financiar u 

konstatua se konkluzionet e monitorimeve mbi besueshmërinë e pyetësorëve 

nuk janë bërë pjesë e raportit vjetor të KBFP, si edhe vizitat në terren nuk 

janë shoqëruar me letrat e punës dhe dokumentime të tjera, në kundërshtim 

me aneksin 9 “Metodologjia dhe lista e kontrollit për vizitat në terren”, pika 

3. 

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i 

ndryshuar. Manuali i MFK-së. Rregullorja e brendshme e MFE. 

Efekti: Nuk i shërbejnë raportimit mbi gjendjen e sistemeve të kontrollit të 

brendshëm për vitin 2020. 

Shkaku: Mos përshtatje midis periudhave raportuese dhe atyre monitoruese 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi /1: 

 

 

 

 

 

 

Rekomandimi /2: 

- 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 

gëndja 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. 

- 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. 

 

Titulli i Gjetjes  Mangësi dhe pasaktësi në administrimin e regjistrit të NZ dhe NA. 

Situata: Nga verifikimi i rregullsisë së përmbajtjes dhe përditësimit të regjistrit të 

nëpunësit autorizues dhe zbatues, bazuar në informacionin e vendosur në 

dispozicion, u identifikua pasaktësi dhe mungesë informacioni, ku 

konkretisht: 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; Në lidhje me nëpunësit autorizues 

dhe zbatues të deleguar për një periudhë të përkohshme vijon të mos 

praktikohen sinjalizimet në regjistër për përfundimin e afatit të delegimit, 
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ç’ka rezulton në mungesë të informacionit të saktë dhe të plotë mbi periudhat 

respektove; Të dhënat e pasqyruara për subjektet nuk janë të unifikuara në 

emërtime dhe përmbajtje, pasi në disa raste evidentohet mungesa e të 

dhënave mbi pozicionin e nëpunësit zbatues dhe autorizues, varësinë 

shkresave konfirmues, pozicionin sipas strukturës, apo arsimimin. 

DH/MFKK kryen procesin e përputhshmërisë së kritereve dhe më pas të 

konfirmimit të Nëpunësve Autorizues dhe Nëpunësve Zbatues të 

institucioneve të cilat operojnë në sistemin e thesarit në RSH, proces i cili 

referuar legjislacionit në fuqi nuk ju është ngarkuar me ligj apo me akt 

nënligjore, duke vepruar në kundërshtim me nenin 26 të ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 i ndryshuar. 

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i 

ndryshuar. Manuali i MFK-së. Rregullorja e brendshme e MFE. 

Efekti: Pasqyrim jo i saktë i regjistrit të NZ dhe NA 

Shkaku: Mos zbatimi i detyrave funksionale. 

Rëndësia: E lartë 

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 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. 

 

Titulli i Gjetjes  Mos vlerësimi dhe analizimi pyetësorëve të dërguara nga njësitë publike, me 

qëllim përcaktimin e saktësisë dhe konsistencës së plotësimit të tyre me 

qëllim përcaktimin e saktësisë dhe konsistencës së plotësimit të tyre. 

Situata: Nga auditimi i pyetësorëve të vetëvlerësimit rezulton se nga ana e Drejtorisë 

së Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrolli nuk është kryer 

asnjë analizë e pyetësorëve të dërguara nga njësitë publike, me qëllim 

përcaktimin e saktësisë dhe konsistencës së plotësimit të tyre. Analizë e cila 

rezulton e pakryer si në veçanti për njësitë, ashtu edhe në rangun e njësive 

në të cilat ajo bën pjesë, me qëllim kryerjen e krahasimeve si brenda llojit, 

ashtu edhe me situatën e një viti më parë. Vlerësimi i vetëm dhe konsolidimi 

i të dhënave nga ana e DH/MFKK rezulton të kryhet vetëm për efekt të 

indikatorëve të performancës, çka përfaqësojnë vetëm 30 pyetje nga 

pyetësori i vetëvlerësimit nga 99 që është totali i tyre. Për sa më sipër, analiza 

e raportuar në Raportin vjetor të KBFP 2020, 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: Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i 

ndryshuar. Manuali i MFK-së. Rregullorja e brendshme e MFE. 

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 
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Rekomandimi: 

 

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. 

 

Titulli i Gjetjes  Mos zbatimi legjislacionit në fuqi për marrjen e masave administrative ndaj 

subjekteve të cilat nuk kanë përmbushur kërkesat e ligjit. 

Situata: Nga auditimi i pyetësorëve të vetëvlerësimit rezultoi se për vitin 2020, 12 

njësi të qeverisjes së përgjithshme (Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për 

Arbëreshët, Qendra e Botimeve të Diasporës, Sekretariati Teknik i KEK, 

Njësia Speciale Antikorrupsion dhe Antievazion, Ministria për Evropën dhe 

Punët e Jashtme, Bashkitë Konispol, Pustec, Rrogozhinë, Vorë, Finiq, 

Librazhd, Shijak) nuk kanë përmbushur kërkesat e nenit 18, pika 1 të ligjit 

nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ku 

përcaktohet detyrimi i nëpunësit autorizues për depozitimin e deklaratës dhe 

raportit përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemit të kontrollit të 

brendshëm të njësisë publike që mbulon. Bazuar në nenin 29 të ligjit nr. 

10296 datë  08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i 

ndryshuar, shkelja apo mospërmbushja e kërkesës së mësipërme (detyrim i 

parashikuar në nenin 18 pika 1 të ligjit të MFK), përbën kundërvajtje 

administrative dhe dënohet me gjobë nga 20,000 deri në 40,000 lekë, si 

rrjedhojë DH/MFKB, me anë të memos datë 31.05.2021, i është drejtuar 

Nëpunësit të Parë Autorizues për të marrë masa për subjektet të cilat nuk 

kanë respektuar parashikimet e legjislacionit të sipërcituar. Por deri në 

momentin e mbajtjes së këtij akti nuk konstatohet vendosja e gjobës nga ana 

e NPA ndaj subjekteve të sipërcituar. 

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i 

ndryshuar. Manuali i MFK-së. Rregullorja e brendshme e MFE. 

Efekti: Mos zbatimi legjislacionit në fuqi për depozitimin e deklaratës dhe raportit 

përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemit të kontrollit të brendshëm të 

njësive publike. 

Shkaku: 12 njësi të qeverisjes së përgjithshmenuk kanë përmbushur kërkesat e nenit 

18, pika 1 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 për MFK. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

 

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.. 

 

Titulli i Gjetjes  Mos dokumentim i pilotimeve dhe mos disponimi metodologjisë, vlerësimit 

apo analiza sipas së cilës është kryer përzgjedhja e institucioneve pilot apo 

aktiviteteve të këtij procesi. 

Situata: Nga auditimi i monitorimit mbi funksionim e sistemeve të kontrollit të 

brendshëm për implementimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit në 

institucionet pilot për vitin 2020 në kuadër të implementimit të një sistemi 

modern të menaxhimit financiar dhe kontrollit, DH/MFKK ka ofruar 

asistencë teknike në 4 institucione (Ministrinë e Infrastrukturës dhe 
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Energjisë, Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, Ministrinë e Drejtësisë 

(nuk ka përfunduar) dhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 

Përzgjedhjet)nga 7 të përzgjedhura në planin fillestar, nga të cilat rezultoi se 

përzgjedhjet e institucioneve “pilot” janë kryer gjatë mbledhjes së Bordit të 

Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik duke marrë në konsideratë 

kompleksitetin dhe natyrën e veprimtarisë së tyre, por në asnjë rast nuk 

disponohet metodologjia, vlerësimi apo analiza sipas së cilës është kryer 

përzgjedhja e tyre. Gjatë vitit 2020, në kuadër të këtij procesi Drejtoria e 

Harmonizimit ka raportuar se janë realizuar takime/trajnime me institucionet 

e përzgjedhura me qëllim përgatitjen e instrumentave të cilët shërbejnë në 

implementimin e MFK-së, konkretisht të, planit operacional të punës, 

regjistrit të riskut, manualit proceseve të punës,  gjurmët e auditimit për të 

realizuar një menaxhim më efektiv të fondeve publike. Megjithatë, gjatë 

shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur pranë grupit të auditimit u 

konstatua se në dosjet e pilotimeve nuk është dokumentuar kryerja e 

aktiviteteve të planifikuara në planin për realizimin e ofrimit të asistencës 

teknike dërguar secilit subjekt të përzgjedhur, apo të raportuara si të 

realizuara në Raportin Vjetor të KBFP për vitin 2020, në kundërshtim me 

kriteret ligjore të Ligjit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin mbi 

gjurmët e auditimit.  

Gjithashtu, përzgjedhja për kryerjen e implementimeve pilot në vetëm 4 

Ministritë, në kushtet kur këto janë institucione me një renditje të kënaqshme 

në rankimet e pyetësorëve të vetëvlerësimit krahasuar me njësitë e tjera të 

sektorit publik objekt i monitorimit të kësaj drejtorie evidenton formalizmin 

në proces dhe lë të paqartë arsyet pse këto njësi klasifikohen si njësi pa sistem 

modern të MFK. 

 

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i 

ndryshuar. Manuali i MFK-së. Rregullorja e brendshme e MFE. 

Efekti: Mos përmbushja objektivave për modernizimin e sistemit të kontrollit të 

brendshëm dhe pamundësi për të audituar realizimin e aktiviteteve të 

raportuara si të realizuara.  

Shkaku: Mos dokumentim i aktiviteve të kryera në kuadër të pilotimeve 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi : 

 

DH/MFKK të marrë masa për të dokumentuar aktivitetet e kryera duke  

pëercaktur me anë të një metodologjie të veçantë tërë hapat e pilotimit nisur 

që nga kriteret e  përzgjedhjes se intitucioneve për pilotim. 

 

Titulli i Gjetjes Sektori kontabilitetit duhej të siguronte hartimin e rregullave në lidhje me 

mbajtjen e llogarive të shtetit dhe përgatitjen e raporteve periodike e vjetore 

të zbatimit të buxhetit, si dhe përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore për 

të gjitha njësitë publike 

Situata: Nga auditimi i sektorit të kontabilitetit rezultoi se referuar legjislacionit që 

rregullon fushën e kontabilitetit publik, nuk ka bazë ligjore për kontabilitetin 

në sektorin publik që rregullon procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme, për arsye se me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 25/2018 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, është përjashtuar nga fusha e zbatimit 

të tij njësitë e qeverisjes së përgjithshme. Si pasojë, DH/MFKK duhej të 

siguronte hartimin e rregullave në lidhje me përgjegjësitë e mësipërme dhe 
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të përcaktonte strukturat përgjegjëse për mbajtjen e llogarive të shtetit dhe 

përgatitjen e raporteve periodike e vjetore të zbatimit të buxhetit, si dhe 

përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore për të gjitha njësitë publike, çka 

nuk është kryer, duke vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 

26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” 

i ndryshuar nenet 61, 62 dhe 63 dhe ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 3 “Fusha e zbatimit 

të ligjit”, neni 6 “Ministri i financave” pika (d) në të cilën thuhet: “procedurat 

standarde për një kontabilizim të plotë, të vërtetë, të saktë dhe në kohën e 

duhur të të gjitha transaksioneve të njësitë publike”, Neni 26 “Roli i 

Strukturës Përgjegjëse për Harmonizimin e Menaxhimit Financiar dhe 

Kontrollit” 

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i 

ndryshuar. Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar. Ligji nr. 25/2018 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, 

Efekti: Mos mbulimi dhe mos rregullimi procedurave të përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme në sektorin e kontabilitetit public. 

Shkaku: Mos kryerja e detyrave funksionale nga sektori kontabilitetit. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

 

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. 

 

2.3 Auditim mbi zbatimin e rekomandimeve në auditimin e mëparshëm. 

Në zbatim të programit të auditimit nr. 587/1, datë 27.05.2021, pika C” Zbatimi i 

rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme” u bënë verifikimet e dokumentacionit dhe 

përgjigjeve të Drejtorisë sëPërgjithshme të Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe 

Kontrollit të Brendshëm nga ku rezultoise përfundimet e auditimit i janë dërguar subjektit të 

audituar Ministria e Financave dhe Ekonomisë, me shkresën e Kryetarit të KLSH nr. 458/9, 

datë 30.10.2020, ndërsa nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 6369/17 

datë 27.11.2020 është dërguar plani i masave mbi auditimin e zhvilluar me qëllim marrjen e 

masave të plota për shqyrtimin, analizimin dhe përmbushjen e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH duke respektuar kështu afatin prej 20 ditë për kthimin e përgjigjes për zbatimin e 

rekomandimeve, siç është përcaktuar në nenin 15 shkronja (j) të ligjit nr. 154/2014, datë 

27.11.2914 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të Shtetit”. 

Gjithashtu, nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 786 datë 30.04.2021 

(protokolluar në KLSH me nr. 559, datë 17.05.2021) është dërguar plani i masave mbi 

auditimin e zhvilluar me qëllim marrjen e masave të plota për shqyrtimin, analizimin dhe 

përmbushjen e rekomandimeve të lëna nga KLSH, për raportimin brenda 6 muajve nga marrja 

e njoftimit të Raportit Përfundimtar të Auditimit), ku rezulton se është raportuar brenda afatit 

të përcaktuar ligjor. 

 

Më hollësisht statusi i rekomandimeve paraqitet si vijon: janë rekomanduar 23(njëzet e tre) 

masa organizative nga të cilat 4(katër) nuk janë pranuar dhe 19(nëntëmbëdhjetë) janë pranuar, 

ku 3 (tre) prej tyre janë zbatuar, 9(nëntë) janë të pazbatuara dhe 7( shtatë) në proces zbatimi. 

Po ashtu është lënë dhe një rekomandim për masë disiplonore, i cili nuk është zbatuar. 
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MASAT ORGANIZATIVE 

 

Mbi rekomandimet e lëna në auditimin e vitit e 2019: 
 

Kontrollit (MFK). 

 

Rekomandimi 1.1: Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, si 

strukturë përgjegjës 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 të ndryshuar. 

Afati: Menjëherë  

Komenti i Subjektit:Në zbatim të ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin, njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme kanë detyrimin për raportimin mbi gjendjen e sistemit të kontrollit 

të brendshëm, vlerësimi për të cilat realizohet nga DH/MFKK. Për sa i përket rishikimit të 

bazës ligjore për shpërndarjen e pyetësorëve sipas kërkesave të nenit 3, DH/MFKK, me 

mbështetjen e Projektit të Asistencës Teknike të Strategjisë MFP, do të mbajë në konsideratë 

diskutimin mbi ndryshimet e mundshme ligjore me Bordin e KBFP, grupet e interesit apo 

partnerët ndërkombëtarë. Sipas Planit të Veprimit të Strategjisë së MFP, ndryshimi i ligjit 

është parashikuar të bëhet në vitin 2022. 

Qëndrimi i Audituesve::Në lidhje me këtë rekomandim nga ana e subjektit të audituar sipas 

komenteve të paraqitura në planin e masave për zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të 

KLSH rezulton se rekomandimi është pranuar pjesërisht, por deri në momentin e mbajtjes së 

këtij akti ky rekomandim rezulton i pa zbatuar. 

Statusi: I pa zbatuar 

 

Rekomandimi 1.2: Ministri i Financave dhe Ekonomisë bashkë me Bordin KBFP të analizojë 

problematikën që sjell shmangia e cilësuar në nenin 18 të ligjit në raport me fushën e zbatimit 

të specifikuar në nenin 3 por edhe më gjerë, për të evidentuar ndryshimet me synim deviacionin 

e përgjegjësive lidhur me aplikimin dhe raportimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm. 

.      Afati: Menjëherë  

Komenti i Subjektit:Në zbatim të ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin, njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme kanë detyrimin për raportimin mbi gjendjen e sistemit të kontrollit 

të brendshëm, vlerësimi për të cilat realizohet nga DH/MFKK.  

Për sa i përket rishikimit të bazës ligjore për mbi përmbajtjen e nenit 3 dhe 18 të ligjit të 

sipërcituar, DH/MFKK, me mbështetjen e Projektit të Asistencës Teknike të Strategjisë MFP, 

do të mbajë në konsideratë diskutimin mbi ndryshimet e mundshme ligjore me Bordin e KBFP, 

grupet e interesit apo partnerët ndërkombëtarë. Sipas Planit të Veprimit të Strategjisë së MFP, 

ndryshimi i ligjit është parashikuar të bëhet në vitin 2022. 

Qëndrimi i Audituesve:Në lidhje me këtë rekomandim nga ana e subjektit të audituar sipas 

komenteve të paraqitura në planin e masave për zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të 

KLSH rezulton se rekomandimi është pranuar pjesërisht por deri në momentin e mbajtjes së 

këtij akti ky rekomandim rezulton i pa zbatuar. 

Statusi: I pa zbatuar 

 

Rekomandimi 2.1.Strukturat e DH/MFK të marrin masat për të bërë testimin e të paktën 50% 

të pyetësorëve të vetëvlerësimit përpara se të përpunojnë të dhënat për përgatitjen e Raportit 

Vjetor mbi sistemet e kontrollit të brendshëm. Mbi bazën e problematikave të konstatuara të 

hartohet një udhëzues i plotë që duhet të ndiqet nga entet publike në plotësimin sa më të saktë 

të pyetësorëve të vetëvlerësimit. Për të gjitha devijimet që nuk i takojnë gabimeve njerëzore të 

merren masa disiplinore në përputhje me kërkesat ligjore në fuqi. 
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Afati: 30.12.2020 
Komenti i Subjektit:Për sa i përket përmirësimit të raportimit të NJQP mbi sistemin e kontrollit 

të brendshëm dhe rritjes së efikasitetit dhe cilësisë për të gjitha proceset e tjera të punës duke 

standardizuar dhe automatizuar formatin dhe modelet e përdorura nga këto NJQP, me 

ndihmën e Projektit të Asistencës Teknike të Strategjisë për Menaxhimin e Financave Publike 

2019-2022, u ndërtua platforma ËEB, e cila automatizon procesin e dorëzimit, analizimit dhe 

raportimit të pyetësorëve të vetëvlerësimit për Kontrollin e Brendshëm Financiar Publik 

(KBFP).  Meqenëse, Ministria e Financave dhe Ekonomisë nuk është institucioni përgjegjës 

për ngritjen, administrimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e sistemeve të teknologjisë së 

informacionit dhe komunikimit, në mënyrë zyrtare i është drejtuar një shkresë (nr. 7736, 

28.04.2021) Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit mbi aprovimin për të bërë 

hostimin e platformës së zhvilluar nga projekti "Asistencë Teknike për Strategjinë e 

Menaxhimit të Financave Publike në Shqipëri". Duke qënë se ende nuk është marrë një 

përgjigje zyrtare, DH/MFKK ka vijuar analizimin e pyetësorëve nëpërmjet formateve të 

përdorur edhe vitin e kaluar. 

Qëndrimi i Audituesve:Në lidhje me këtë rekomandim nga ana e subjektit të audituar sipas 

komenteve të paraqitura në planin e masave për zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të 

KLSH rezulton se rekomandimi është pranuar pjesërisht për të cilën me shkresën nr. 7736 prot., 

datë 28.04.2021 drejtuar AKSHI-t. DHMFKK kërkon ndërtimin e një platforme Ëeb e cila 

automatizon procesin e dorëzimit, analizimit dhe raportimit të pyetësorëve të vetëvlerësimit për 

Kontrollin e Brendshëm Financiar Publik (KBFP),  por deri në momentin e mbajtjes së këtij 

akti nuk është ndërmarrë ndonjë veprim tjetër për zbatimin e këtij rekomandimi, si rrjedhojë 

ky rekomandim sipas dokumentacionit justifikues rezulton në proces megjithëse për vitin 2020 

nuk është zbatuar. 

Statusi:Në Proces 

 

Rekomandimi 2. 2:: DH/MFK të bëjë konsolidimin dhe përpunimin e të gjithë pyetësorëve të 

vetëvlerësimit 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. Të merren masa për ndërhyrje të nevojshme në drejtim të përmirësimit të situatës. 

.       Afati: Menjëherë 

Komenti i Subjektit: Bazuar në nenin 18, pika 1 të ligjit të MFK, theksohet se: .. 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.”. Pra, lidhur me konsolidimin e të dhënave të institucionit epror 

me njësitë e varësisë, në zbatim të bazës ligjore të MFK, DH/MFKK në shkresën njoftuese për 

plotësimin e pyetësorit, ka rivënë theksin në detyrimin që ka institucioni epror në procesin e 

njoftimit zyrtar për plotësimin e pyetësorit nga njësitë e varësisë (nëse ka) dhe dërgimin për 

konsolidimin e përgjigjeve. Gjithashtu, njësitë publike konfirmojnë për shpërndarjen e 

pyetësorit të vetëvlerësimit tek njësitë e varësisë dhe konsolidimin e informacionit nëpërmjet 

evidencave mbështetëse të dhëna në përgjigjet e arsyetuara në pyetësor (pyetja nr. 8, për 

raportimet e njësive të varësisë për realizimin e veprimtarisë së tyre). Gjithashtu, DH/MFKK 

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). Përmbledhja dhe konslolidimi i të 

dhënave të pyetësorëve të vetëvlerësimit është kryer sipas mënyrës së vlerësimit të parashikuar 

në udhëzuesin e pyetësorit, theksojmë për të gjitha pyetjet, dhe është paraqitur në Raportin 

Vjetor për secilin grup institucionesh (përkatësisht ministri, bashki dhe këshilla qarku, 

institucione të pavaruar+grupi 87 si dhe njësitë shpenzuese me buxhet të madh). 

Ndërkohë, vlerësimi i performancës së sistemeve të kontrollit të brendshëm, është çështje e 

ndryshme në Raportin Vjetor, dhe nuk lidhet me vlerësimin e gjendjes së sistemeve të kontrollit 
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të brendshëm, i cili bazohet në vetëvlerësimin e raportuar nga njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme, siç përcaktohet në nenin 18 të ligjit të MFK. 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 (Urdhri nr. 117, datë 

01.04.2019), specifikisht mbi bazën e 3 treguesve të performancës për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin. Vlerësimi i këtyre treguesve është bazuar mbi analizimin e pyetjeve të pyetësorit 

të vetëvlerësimit, ku theksojmë se dy prej treguesve janë vlerësuar mbi bazën e analizimit të 30 

pyetjeve specifike të pyetësorit, ndërkohë që treguesi “Gjithëpërfshirja dhe rregullsia e 

raportimit vjetor mbi sistemin e kontrollit të brendshëm”, është vlerësuar mbi bazën e 

analizimit të të gjitha pyetjeve në pyetësor. 

Qëndrimi i Audituesve:Nga verifikimi i komenteve të subjektit të audituar të paraqitura në 

planin e masave për zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të KLSH, rezulton se 

rekomandimi nuk është pranuar. 

Statusi: Pa Pranuar 

 

Rekomandimi 3.1 Strukturat Drejtuese të DH/KBFP, në bashkëpunim me Bordin e KBFP, të 

marrin masat për të kërkuar një raportim të saktë të efektivitetit të sistemit të kontrollit financiar 

publik, duke përfshirë edhe një analizë të trendit të ecurisë me vitet e mëparshme. 

Afati: 30.12.2020 

 

Komenti i Subjektit:menaxhimit financiar dhe kontrollit, duke marrë në konsideratë 17 

parimet e modelit ndërkombëtar të kontrollit të brendshëm (COSO) mbështetur në 

rekomandimet e SIGMA nëpërmjet dokumentit: Udhëzime për vlerësimin e cilësisë së sistemeve 

të kontrollit të brendshëm, si edhe rekomandimet e lëna në Raportin e mëparshëm të Auditimit 

të Kontrollit të Lartë të Shtetit, ku cilësohej se DH/MFKK në rolin e saj si konsoliduese e të 

dhënave bën vetëm një përmbledhje mekanike të shifrave dhe një analizë të thjeshtë statistikore 

si dhe ku matja me pikë e efektivitetit  evidentonte vetëm të dhëna statistikore dhe jo një 

vlerësim cilësor e gjithëpërfshirës të tij), fokusi i raportit vjetor të KBFP-së është konsolidimi 

i përgjigjeve konkrete të arsyetura të njësive publike pa u bazuar në një vlerësim sasior, i cili 

edhe nga eksperienca e viteve të kaluara, nuk paraqet situatën reale të gjendjes së sistemit të 

kontrollit të brendshëm.  

Ndërkohë, vlerësimi me pikë dhe rankimi i njësive publike është bërë mbi bazën e vlerësimit të 

18 treguesve të performancës së përcaktuar në metodologjinë e monitorimit të performancës 

dhe nuk lidhet me vlerësimin e gjendjes së sistemeve të kontrollit të brendshëm, i cili bazohet 

në vetëvlerësimin e raportuar nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme, siç përcaktohet në nenin 

18 të ligjit të MFK. 

Përpunimi i të dhënave kryhet duke u bazuar në udhëzuesin për vlerësimin e sistemit të MFK-

së, miratuar me Urdhrin e ministrit përgjegjës për financat nr. 117, datë 01.04.2019 “Për 

miratimin e Metodologjisë për Monitorimin e Performancës së Sistemeve të Kontrollit të 

Brendshëm në Njësitë Publike”. 

Sipas këtij udhëzuesi, sistemi do të vlerësohet sipas tre kategorive “efektiv”, “pjesërisht 

efektiv” dhe “jo efektiv”. Ky vlerësim, gjenerohet nga mesatarja e përpunimeve të raportimeve 

të njësive të qeverisjes së përgjithshme. Analiza bëhet për çdo parim dhe për çdo njësi që 

raporton, ku pjesa më e madhe e parimeve janë raportuar ”pjesërisht efektiv” dhe si rrjedhojë 

i gjithë sistemi i kontrollit të brendshëm është raportuar si pjesërisht efektiv. 

Ndërkohë, mbi gjetjet e grupit të auditimit se efektiviteti i sistemit për vitin 2018 është në masën 

72% dhe se kjo shifër është përcaktuar nga mesatarja e treguesit të performancës 

“Gjithëpërfshirja dhe rregullsia e raportimit vjetor mbi sistemin e kontrollit të brendshëm”, 

sqarojmë se, vlera prej 72% nuk lidhet me efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm, 

por paraqet vlerësimin mesatar për treguesin e sipërpërmendur. 
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Gjithashtu, vlerësimi i sistemit të kontrollit të brendshëm, bazuar në konsolidimin e 

vetëvlerësimeve të njësive të qeverisjes së përgjithshme, paraqitet nëpërmjet raportit vjetor të 

vlerësimit të sistemit të kontrollit të brendshëm në mbledhjen e Bordit të KBFP. 

Qëndrimi i Audituesve:Nga verifikimi i komenteve të subjektit të audituar të paraqitura në 

planin e masave për zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të KLSH, rezulton se 

rekomandimi nuk është pranuar. 

Statusi: Pa Pranuar 

 

Rekomandimi 4. 1: Strukturat drejtuese të DH/KBFP, Nëpunësi i Parë Autorizues dhe 

Titullarii Institucionit, të nxjerrë përgjegjësi konkrete për të gjithë punonjësit që nuk kanë kryer 

detyrat funksionale dhe me veprimet dhe mos veprimet e tyre kanë lejuar raportim të gabuar 

në Raportin Vjetor që i paraqitet Kuvendit.  

Afati: Menjëherë 

Komenti i Subjektit. Bazuar në planin e punës të DH/MFKK(miratuar nëpërmjet shkresës nr. 

4642 Prot, datë 19.03.2019), duke marrë në konsideratë rekomandimet e ekspertëve të 

mbështetjes teknike të strategjisë së menaxhimit të financave publike, nga Bashkimi Europian 

dhe rekomandimet e KLSH të vitit 2018, procesi i vizitave në terren për vitin 2019 u konceptua 

për t’u zhvilluar përgjatë gjithë vitit 2019. Në mbështetje të këtyre rekomandimeve, por edhe 

për të paraqitur informacionin e përvitshëm në raportin vjetor të përgatitur në vitin 2019, si 

dhe për të ruajtur vijimësinë dhe konsistencën e raportimit në lidhje me monitorimet,  në këtë 

raport (të përgatitur në vitin 2019) janë përfshirë monitorimet e parashikuara për vitin 2019 

(në periudhën Mars - Prill), bazuar në planin e punës së miratuar.  

Ndërkohë, për institucionet e tjera ka vijuar normalisht procesi i monitorimit sipas këtij plani 

ku, përveç situatës së viti 2018,  struktura e DH/MFKK ka monitoruar edhe Planin e Veprimit 

për Ngritjen e Sistemit të MFK-së për vitin 2019 duke siguruar kështu një mbulim të 

veprimtarisë përgjatë dy viteve (2018-2019).  

Me qëllim, ruajtjen e vijimësisë, si dhe paraqitjen e një informaconi sa më të qartë e të 

konsoliduar në raportin vjetor të KBFP për vitin 2019 (hartuar në muajin Maj të vitit 2020) 

janë paraqitur gjetjet e konstatuara në këto monitorime për të gjitha njësitë e monitoruara, 

gjatë vitit 2019. Në vijim, në Raportet vjetore të sistemeve të kontrollit të brendshëm, do të 

paraqiten vetëm monitorimet e realizuara në vitin për të cilin raportohet.  

Ndërkohë, përsa i përket procesit të monitorimit në terren, theksojmë se, vlerësimi i 

funksionimit  të sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë e qeverisjes së përgjithshme vjen 

si një kërkesë ligjore ku, bazuar në ligjin për menaxhimin financiar dhe kontrollin, neni 18, 

pika 1, përcakton në bazë të vetëvlerësimeve detyrimin e Nëpunësit Autorizues të njësisë së 

qeverisjes së përgjithshme për të depozituar te titullari i njësisë publike dhe nëpunësi i parë 

autorizues  deklaratën dhe raportin përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemit të kontrollit 

të brendshëm të njësisë publike që mbulon. Duke u bazuar në këto raportime, hartohet pjesa e 

Raportit Vjetor lidhur me vlerësimin e gjendjes së sistemit të kontrollit të brendshëm, i cili 

paraqitet nga Ministri përgjegjës për financat  në Këshillin e Ministrave. 

Në këtë mënyrë, ashtu sikurse del qartë nga specifikimet ligjore, vlerësimi i gjendjes së sistemit 

të kontrollit të brendshëm në njësitë e qeverisjes së përgjithshme kryhet mbi bazën e Deklaratës 

dhe Raportit vjetor të cilësisë dhe gjendjes së sistemit të kontrollit të brendshëm të depozituara 

pranë DH/MFKK nga këto njësi.  

Ky vlerësim, nuk përfshin rezultatet e procesit të monitorimit në terren. Ashtu sikurse theksohet 

në nenin 26, pika 3, procesi i monitorimit është i ndarë nga procesi i përgatitjes së raportit 

vjetor dhe se, gjetjet dhe rekomandimet në lidhje me monitorimet në terren, të paraqitura në 

Raportin Vjetor të KBFP, janë një angazhim plotësues i MFE, me qëllim dhënien e një kuadri 

sa më informues, për veprimtarinë e njësive të qeverisjes së përgjithshme, në lidhje me zbatimin 

e kërkesave të ligjit të MFK. 
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Qëndrimi i Audituesve:Nga verifikimi i komenteve të subjektit të audituar të paraqitura në 

planin e masave për zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të KLSH, rezulton se 

rekomandimi nuk është pranuar. 

Statusi: Pa Pranuar 

 

Rekomandimi 4.2 : Për monitorimet lidhur me situatën e vitit 2020, të programohet një numër 

i përshtatshëm monitorimesh, si dhe të përfshihet në programet e punës edhe ndjekja e 

rekomandimeve të lëna. Përzgjedhja e subjekteve për monitorim ti referohet subjekteve që 

shfaqin problematika të mëdha lidhur me sistemet e kontrollit bazuar jo vetëm në pyetësorët e 

vetëvlerësimit por edhe në raportet e auditimit të KLSH. 

Afati:Menjëherë dhe në vijimësi 

Komenti i Subjektit:Për të përmirësuar procesin e monitorimit dhe standardet e punës, 

DH/MFKK është angazhuar në hartimin dhe miratimin e Metodologjisë për Vlerësimin e 

Cilësisë së Sistemit të Kontrollit të Brendshëm në Njësitë Publike (Urdhri i Ministrit të 

Financave dhe Ekonomisë nr. 311, datë 23.12.2020) sipas standardeve dhe praktikave më të 

mira ndërkombëtare, e cila do të shërbejë për analizimin dhe vlerësimin me detaje të gjendjes 

së sistemeve të kontrollit të brendshëm në njësitë publike dhe dhënien e rekomandimeve për 

adresimin e mangësive të identifikuara. 

Përzgjedhja për vlerësim e këtyre njësive është kryer mbi bazën e vlerësimit të nivelit të riskut 

që paraqesin këto njësi në ushtrimin e veprimtarisë së tyre si dhe zbatimin rigoroz të sistemeve 

të kontrollit të brendshëm. 

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. 

Në këtë kontekst, do të konsiderohen me risk më të lartë ato njësi që kanë një buxhet të madh e 

një stok të rritur të detyrimeve të prapambetura dhe anasjelltas. Ndërkohë, përsa i përket 

mundësisë së ndodhjes do ti referohemi vlerësimit të performancës së sistemit të kontrollit të 

brendshëm për secilën njësi, vlerësim i kryer mbi bazën e 18 treguesve specifikë, 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 njësisë 

së qeverisjes së përgjithshme. 

Përsa më sipër, duke përcaktuar të dy elementët e nevojshëm për vlerësimin e riskut, bëhet i 

mundur ndërtimi i matricës së riskut për të tre grupet e njësive të qeverisjes së përgjithshme 

(ministri linje, institucionet e pavarura dhe bashki) dhe përcaktohen për vlerësim njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme me risk më të lartë të cilat do të përfshihen në planin vjetor të punës. 

Për vitin 2021, janë parashikuar të vlerësohen 20 njësi të qeverisjes së përgjithshme, ku 

aktualisht është realizuar procesi i vlerësimit të cilësisë në 5 prej tyre (Ministria e Bujqësisë 

dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Turizmit dhe mjedisit, Ministria e Drejtësisë, Bashkia Krujë, 

ASPA).Në përfundim të procesit të vlerësimit të cilësisë  hartohet një raport i hollësishëm me 

gjetjet dhe rekomandimet konkrete për zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të MFK-së. 

Qëndrimi i Audituesve:Në lidhje me këtë rekomandim nga ana e subjektit të audituar sipas 

komenteve të paraqitura në planin e masave për zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të 

KLSH rezulton se rekomandimi është pranuar për të cilën ka dal Urdhri i Ministrit të Financave 

dhe Ekonomisë nr. 311, datë 23.12.2020 “Për miratimin e Metodologjisë për Vlerësimin e 

Cilësisë së Sistemit të Kontrollit të Brendshëm në Njësitë Publike”. Si rrjedhojë ky rekomandim 

për efekt të periudhës objekt auditimi rezulton i pa zbatuar por vlerësohet fakti i hartimit të 

urdhrit të mësipërm për përmirësimin e punës në vazhdim në lidhje me programimin e 

monitorimeve. 

Statusi: Pa Zbatuar 
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Rekomandimi 5. 1: Drejtoria e Harmonizimit të KBFP të marrë masat për një planifikim të 

kujdesshëm të punës së DH/MFK, në mënyrë që fokusi kryesor të jenë realizimi i objektivave 

lidhur me forcimin e kontrollit të brendshëm, në funksion të të cilit janë edhe pilotimet.  

Afati:Menjëherë  

Komenti i Subjektit:Me qëllim adresimin e rekomandimit të lënë nga KLSH por edhe 

rekomandimeve të vazhdueshme të lëna nga organizmat ndërkombëtarë, me qëllim forcimin e 

sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë publike, DH/MFKK ka parashikuar objektivat dhe 

aktivitetet e nevojshme për adresimin e këtyre rekomandimeve (Plani i aktiviteteve është 

miratuar nga Sekretari i Përgjithshëm i MFE me shkresën nr. 2642, datë 9.2.2021). Gjithashtu, 

gjatë vitit 2020, DPH/KBFP hartoi Dokumentin e Politikave për Zhvillimin e mëtejshëm të 

KBFP 2021-2022 (miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 305, datë 

18.12.2020) që do të shërbejë si një  mjet që do të përdoret nga njësitë publike për një 

menaxhim transparent dhe të përgjegjshëm të fondeve kombëtare dhe ndërkombëtare. 

Specifikisht, DH/MFKK, ka përfshirë në planin vjetor të punës, aktivitete të parashikuara në 

këtë dokument, duke siguruar në këtë mënyrë edhe një ndjekje të vazhdueshme të statusit të 

realizimit të tyre. Për sa i përket realizimit të ofrimit të asistencës teknike në njësitë e qeverisjes 

së përgjithshme (NJQP), konkretisht, është parashikuar: 

- Ofrimi i asistencës teknike në 10 NJQP të përzgjedhura (5 NJQP të përzgjedhura për tu 

asistuar gjatë vitit 2021, Ministria e Drejtësisë, Bashkia Himarë, Bashkia Krujë, Avokati i 

Popullit, ASPA), ku bazuar në një plan aktivitetesh do të punohet për hartimin e planeve 

operacionale të punës, 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. Aktualisht, ka filluar procesi i ofrimit të asistencës teknike në Ministrinë 

e Drejtësisë, ASPA, Bashkinë Krujë ku është bërë vlerësimi paraprak i gjendjes së sistemit të 

KB. 

Qëndrimi i Audituesve:Në lidhje me këtë rekomandim nga ana e subjektit të audituar sipas 

komenteve të paraqitura në planin e masave për zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të 

KLSH rezulton se rekomandimi është pranuar, por deri në momentin e mbajtjes së këtij akti, 

referuar periudhës objekt auditimi, ky rekomandim rezulton i pa zbatuar pasi gjatë vitit 2020 

nuk është dokumentuar realizimi i pilotimeve të planifikuara. 

Statusi: Pa Zbatuar 

 

Rekomandimi 5.2: Drejtoria e Harmonizimit të KBFP dhe Nëpunësi i Parë Autorizues të 

analizojnë ngarkesat funksionale të DH/MFK të lidhura me aktivitetin e vitit 2019, për të 

gjykuar realisht mbi pamundësinë e kryerjes së pilotimeve dhe vlerësimi i kostove buxhetore 

të pajustifikuara në kushtet e mos përmbushjes së detyrave funksionale nga kjo drejtori. 

Afati:Menjëherë  

Komenti i Subjektit: Për sa i përket ofrimit të asistencës teknike, gjatë vitit 2021, sipas planit 

të punës së miratuar, është parashikuar realizimi i pilotimit në 5 NJQP (Ministria e Drejtësisë, 

Bashkia Himarë, Bashkia Krujë, Avokati i Popullit, ASPA). Aktualisht, këto institucione janë 

njoftuar zyrtarisht dhe ka filluar procesi i ofrimit të asistencës teknike në Ministrinë e 

Drejtësisë, ASPA, Bashkinë Krujë ku është bërë vlerësimi paraprak i gjendjes së sistemit të 

KB. Theksojmë se, struktura e DH/MFKK është plotësuar me staf gjatë periudhës 2020-2021. 

Gjithashtu, janë rekrutuar edhe dy punonjës të tjerë me kontratë pune. 

Qëndrimi i Audituesve:Në lidhje me këtë rekomandim nga ana e subjektit të audituar sipas 

komenteve të paraqitura në planin e masave për zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të 

KLSH rezulton se rekomandimi është pranuar, por deri në momentin e mbajtjes së këtij akti, ky 

rekomandim rezulton i pa zbatuar pasi subjekti i audituar ka paraqitur pilotimet e planifikuara 
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për vitin 2021 dhe nuk ësshtë paraqitur asnjë dokumentacion justifikues për adresimin e 

rekomandimit. 

Statusi: Pa Zbatuar 

 

Rekomandimi 6.1: DH/KBFP të marrë masat për një vlerësim real me pikë të institucioneve 

raportuese pranë drejtorisë. Të nxirret përgjegjësia për vlerësimet jo korrekte apo të pa 

unifikuara të DH/MFK. 

Afati:Menjëherë  

Komenti i Subjektit:Për të përmirësuar procesin e monitorimit dhe standardet e punës, 

DH/MFKK është angazhuar në hartimin dhe miratimin e Metodologjisë për Vlerësimin e 

Cilësisë së Sistemit të Kontrollit të Brendshëm në Njësitë Publike (Urdhri i Ministrit të 

Financave dhe Ekonomisë nr. 311, datë 23.12.2020) sipas standardeve dhe praktikave më të 

mira ndërkombëtare, e cila do të shërbejë për analizimin dhe vlerësimin me detaje të gjendjes 

së sistemeve të kontrollit të brendshëm në njësitë publike dhe dhënien e rekomandimeve për 

adresimin e mangësive të identifikuara. 

Përzgjedhja për vlerësim e këtyre njësive është kryer mbi bazën e vlerësimit të nivelit të riskut 

që paraqesin këto njësi në ushtrimin e veprimtarisë së tyre si dhe zbatimin rigoroz të sistemeve 

të kontrollit të brendshëm. 

Pas procesit të vlerësimit dhe finalizimit me dërgimin e raportit vlerësimit të cilësisë së sistemit 

të KB në njësitë e përzgjedhura sipas Metodologjisë së sipërpërmendur, stafi i njësisë së 

vlerësuar në varësi të nevojave të paraqitura, trajnohet mbi zbatimin e kërkesave ligjore dhe 

konceptet kryesore të menaxhimit financiar dhe kontrollit si dhe mbështetet në ndërtimin në 

praktikë të instrumenteve të MFK nga stafi i DH/MFKK në bazë të konstatimeve gjatë 

vlerësimit dhe të planit të veprimit të MFK. 

Qëndrimi i Audituesve:Në lidhje me këtë rekomandim nga ana e subjektit të audituar sipas 

komenteve të paraqitura në planin e masave për zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të 

KLSH rezulton se rekomandimi është pranuar pjesërisht, por deri në momentin e mbajtjes së 

këtij akti, gjatë periudhës së auditimit, nuk rezulton të jetë zbatuar rekoamdimi i mësipërm 

pasi urdhri i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 311, datë 23.12.2020 nuk ka qenë në 

fuqi për vitin 2020. 

Statusi: Pa Zbatuar 

 

Rekomandimi 7.1:Bordi i KBFP, Nëpunësi i Parë Autorizues, në bashkëpunim me strukturat 

drejtuese të Drejtorisë së Harmonizimit të KBFP të marrin masa të menjëhershme për 

plotësimin e elementëve të strategjisë që lidhen me matjen e progresit të produkteve të lidhura 

me objektivat e strategjisë. 

Afati:Menjëherë  

Komenti i Subjektit:Për sa i përket treguesve të performancës së përfshirë në Strategjinë e 

rishikuar të Menaxhimit të Financave Publike 2019-2022, sqarojmë se këto tregues janë 

konceptuar në bashkëpunim me ekspertët e Projektit të Asistencës Teknike të kësaj strategjie 

dhe janë gjithëpërfshirës. Vlen të theksojmë se, në krahasim me strategjinë e MFP 2014 – 2020, 

kemi një tregues më shumë  për matjen e performancës (pra, dy tregues), gjë që tregon 

rëndësinë që Qeveria Shqiptare i po i kushton në vijimësi zhvillimeve në sistemin e kontrollit 

të brendshëm. Matja e këtyre treguesve realizohet në bazë të të dhënave të gjeneruar nga 

pyetësorët e vetëvlerësimit (në mënyrë të ngjashme si në strategjinë e MFP 2014-2020). Njëri 

nga treguesit e performancës mbetet i njëjtë në thelb me treguesin e paraqitur në pasaportën 

e indikatorëve të Strategjisë së MFP 2014-2020, duke shprehur masën në të cilën është 

implementuar sistemi i MFK-së në njësitë publike, ndërkohë qe treguesi i ri, e kalon fokusin në 

zbatimin e mekanizmave të përgjegjshmërisë menaxheriale, si një nga elementët më të 

rëndësishëm për krijimin dhe funksionimin e një sistemi efektit të kontrollit të brendshëm, që 
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ndërkohë vjen dhe si kërkesë nga Bashkimi i Europian në kuadër të kërkesave për integrim. 

Baza e matjes për këto tregues është viti 2019, kur edhe ka filluar të zbatohet kjo strategji. 

Gjithashtu, theksojmë se, përpara hartimit të strategjisë së re të MFP dhe përcaktimit të 

produkteve dhe tregueseve të rishikuar të performancës, nga ana e strukturës drejtuese për 

menaxhimin e reformës në financat publike është kryer një analizë (përfshirë në raportin e 

monitorimit të strategjisë) mbi arritjet dhe problematikat kryesore të hasura në realizimin e 

objektivave të përcaktuara në strategjinë e mëparshme për fushën e KB. 

Qëndrimi i Audituesve:Nga verifikimi i komenteve të subjektit të audituar të paraqitura në 

planin e masave për zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të KLSH, rezulton se 

rekomandimi nuk është pranuar. 

Statusi: Pa Pranuar 

 

Rekomandimi 8.1:Nëpunësi i Parë Autorizues në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme 

të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik të marrë masa për zgjidhjen e 

problemit të evidentuar. 

Afati:Menjëherë  

 

Komenti i Subjektit:Mbi institucionet buxhetore që sipas strukturës organike kanë të njëjtë 

specialist regjistrues me nëpunësin zbatues, DH/MFKK në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Përgjithshme të Thesarit ka njoftuar nëpërmjet shkresës nr. 7767, datë 29.04.2021, të gjitha 

institucionet (400 institucione) mbi zgjidhjen e problematikës së evidentuar për regjistrimin e 

transaksioneve financiare të buxhetit të shtetit ku në zbatim të ligjit për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin është kërkuar marrja e masave të menjëhershme për zgjidhjen e situatës dhe 

ndarjen e detyrave ndërmjet nëpunësit zbatues dhe punonjësit regjistrues. 

Qëndrimi i Audituesve:Në lidhje me këtë rekomandim nga ana e subjektit të audituar sipas 

komenteve të paraqitura në planin e masave për zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të 

KLSH rezulton se rekomandimi është pranuar pjesërisht. Deri në momentin e mbajtjes së këtij 

akti nuk rezulton të jetë marrë ndonjë masë tjetër për zbatimin e plotë të këtij rekomandimi, për 

më tepër, gjatë periudhës së auditimit konstatohet mos saktësi e regjistrave të NPA dhe NPZ. 

Si rrjedhojë, për pjesën që është pranuar pjesërisht rezulton se rekomandimi është në proces, 

megjithëse për vitin 2020 nuk është zbatuar 

Statusi: Në proces 

 

Rekomandimi 9.1: Bordi i KBFP dhe Nënpunësi i Parë Autorizues, në bashkëpunim me 

strukturat drejtuese të Drejtorisë së Harmonizimit të KBFP të marrin masa të menjëhershme 

për zbatimin e rekomandimeve të lëna në funksion të përmirësimit të sistemeve të Kontrollit të 

Brendshëm Financiar Publik. 

Afati:Menjëherë  

Komenti i Subjektit:Me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 11754, datë 

22.06.2020, Kontrollit të Lartë të Shtetit i janë  paraqitur argumente mbi rekomandimet e 

papranuara në Raportin Final të auditimit të KLSH dërguar me shkresën  nr. 389/6, datë 

10.10.2019. Në lidhje me këtë, Titullari i MFE  është shprehur zyrtarisht për vlerësimin e 

rekomandimeve të dhëna, si dhe me pranimin apo mospranimin e tyre. Për sa i përket zbatimit 

të rekomandimeve të pranuara të auditimit të mëparshëm, MFE ka realizuar plotësisht 5 

rekomandime, ndërkohë që 3 rekomandime janë në proces realizimi, sipas planit të zbatimit të 

masave. 

Qëndrimi i Audituesve:Në lidhje me këtë rekomandim nga ana e subjektit të audituar sipas 

komenteve të paraqitura në planin e masave për zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të 

KLSH rezulton se rekomandimi është pranuar pjesërisht dhe MFE ka realizuar plotësisht 5 
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rekomandime, ndërkohë që 3 rekomandime janë në proces realizimi, sipas planit të zbatimit të 

masave të subjektit të audituar. 

Statusi: Në proces 

 

MASA ADMINISTRATIVE 

Rekomandimi 10.1:Nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të merren masa për 

vendosjen dhe arkëtimin e masave administrative në zbatim të kërkesave të nenit 18 dhe 29 të 

ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, për 

mos përgatitjen dhe nënshkrimin e deklaratës dhe raportit vjetor mbi cilësinë dhe funksionimin 

e sistemit të kontrollit të brendshëm, nga ana e nëpunësve autorizues në institucionet buxhetore 

që drejtojnë. 

Komenti i Subjektit:Në zbatim të ligjit për MFK, për të gjitha ato njësi të cilat kanë detyrimin 

për të raportuar dhe nuk e kanë realizuar këtë detyrim, struktura e DH/MFKK ka propozuar 

marrjen e masave administrative, sipas përcaktimeve ligjore duke dërguar njoftimin pranë 

Nëpunësit të Parë Autorizues për marrjen e vendimit për penalitetin përkatës (Memo datë 

08.07.2020). gjatë vitit 2020, u identifikuan 12 NJQP (Bashkia Dibër, Konispol, Kurbin, 

Himarë, Kuçovë, Këshilli i Qarkut Berat, Durrës, Fier, Elbasan, Korçë, Lezhë, Kukës) të cilat 

nuk kishin përmbushur detyrimet ligjore (neni 18, pika 1 e ligjit për MFK). Sipas komunikimeve 

zyrtare brenda MFE, strukturat drejtuese të MFE autorizuan Drejtorinë e Mirëadministrimit 

të Burimeve njerëzore, Asteve dhe Shërbimeve për mbledhjen e penalitetit të vendosur. 

Qëndrimi i Audituesve:Në lidhje me këtë rekomandim nga ana e subjektit të audituar sipas 

komenteve të paraqitura në planin e masave për zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të 

KLSH rezulton se rekomandimi është pranuar. Aktualisht rezulton se nga ana e DHMFKK 

është hartuar Memo datë 08.07.2020 drejtuar Nëpunësit të Parë Autorizues për marrjen e 

vendimit të penalitetit për 12 subjektet që nuk kanë respektuar detyrimet e ligjit të MFK. Deri 

në momentin e mbajtjes së këtij akti nuk rezulton të jene vendosur gjoba nga NPA ndaj 12 

subjekteve të konstatuara në shkelje. 

Statusi: Në proces 

 

MASA DISIPLINORE  

Rekomandimi:Në mbështetje të shkronjës (c) neni 15 -Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së të 

ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit”, për mos zbatim jo të plotë të ligjit nr 10296 datë 08.07.2010  “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, në zbatim të shkronjës (a), nenit 58,“llojet e masave 

disiplinore” të ligjit nr. 152/2013 datë 30.05.2017 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM nr. 

115, datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, 

përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil”, i rekomandojmë 

Ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe/ose Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë, që të fillojnë procedurat për dhënien e masës disiplinore për 

drejtuesit e strukturave që me veprimet dhe mosveprime kanë sjellë:  

1. Prezantimi i një raportimi jo të saktë në lidhje me monitorimet e realizuara për efekt të 

raportimit në Kuvend, trajtuar më hollësisht në Raportin Përfundimtar të Auditimit. Mos 

përmbushja e planit vjetor të aktiviteteve të DH/MFK. 

2. Për mos zgjidhjen e problematikës me transaksionet financiare për nënpunësit zbatues 

referuar nenit 22 pika 3 “Veprimtaritë e kontrollit” të ligjit 10296, i ndryshuar, ku citohet 

se “Veprimtaritë e kontrollit përmbajnë, minimalisht: ….ndarjen e detyrave në fushën e 

dhënies së autorizimit në atë formë, në mënyrë që i njëjti punonjës të mos jetë përgjegjës 

në të njëjtën kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin;”, 

trajtuar më hollësisht në Raportin Përfundimtar të Auditimit. 
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3. Nuk kanë marrë masa për zbatimin e rekomandimeve të përsëritura nga KLSH për 

përmirësimin e gjendjes dhe raportimin e saktë në Kuvend. 

Afati:Menjëherë  

Komenti i Subjektit. Nëpunësi i Parë Autorizues në cilësinë e eprorit të drejtpërdrejtë do të 

analizojë realizimin e objektivave në përputhje me planin vjetor të punës dhe vlerësimet e 

performancës, në vijim do të konkludojë lidhur me mangësitë e pretenduara në Raportin Final 

të auditimit të KLSH.  

Qëndrimi i Audituesve:Në lidhje me këtë rekomandim nga ana e subjektit të audituar sipas 

komenteve të paraqitura në planin e masave për zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të 

KLSH rezulton se rekomandimi është pranuar pjesërisht. Nga verifikimi rezultoi se deri në 

momentin e mbajtjes së këtij akti ky rekomandim nuk rezulton të jetë zbatuar pasi nuk na është 

vënë në dispozicion asnjë dokumentacion vërtetues. 

 

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET: 

A. MASA ORGANIZATIVE: 

1.1 Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i të dhënave të vëna në dispozicion nga ana e DH/AB-

së, mbi afatet e dërgimit të planeve individuale vjetore dhe strategjike, u konstatua se ka pasur 

65 raste të dërgimit të këtyre planeve përtej afatit të përcaktuar sipas Manualit të Auditimit të 

Brendshëm në Sektorin Publik, ku përcaktohet se: “Plani Strategjik dhe Plani Vjetor, i 

përgatitur nga njësitë e auditit të brendshëm, 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 Komitetit të Auditimit, 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.  Periudha e dorëzimit të këtyre planeve në disa 

raste ka qenë e vonë përkatësisht: në muajin dhjetor, dy raste në muajin janar 2021 dhe një rast 

në  muajin shkurt 2021, duke ndikuar kjo dhe në planin e konsoliduar, që duhet të përgatitet 

nga ana  e Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, brenda datës 15 Dhjetor të çdo 

viti. (Më hollësisht trajtuar në faqet 18-47 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 

1.1.Rekomandimi: Me qëllim hartimin dhe paraqitjen sa më objektive dhe të saktë të planit 

strategjik të konsoliduar nga ana e Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të Brendshëm, kjo e 

fundit 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.   

Në vijimësi 

 

2.1. Gjetje nga auditimi:Nga shqyrtimi i të dhënave të rishikimeve të planeve individuale, u 

konstatua se ishin 44 raste të paraqitura për ndryshim të planeve vjetore individuale. Sipas 

Manualit të 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 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 të vëna në dispozicion prej Drejtorisë së 

Harmonizimit të Auditit të Brendshëm vihet re se lidhur më këtë kriter ka institucione, të cilat 

kanë mangësi në paraqitjen e informacionit shoqërues për arsyetimin e ndryshimeve në planet 

individuale, gjithashtu vihet re se dhe afati i paraqitjes së këtyre ndryshimeve në disa raste 
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është i  vonë konkretisht: datat e dërgimit të këtyre ndryshimeve janë pothuajse në fund të vitit, 

madje në tri raste janë dërguar në vitin 2021, ç’ka e bën këtë ndryshim thjesht për të 

“justifikuar” mospërmbushjen e planit vjetor fillestar. Pavarësisht se në Manualin e Auditimit 

të Brendshëm,  nuk parashikohet një afat final deri kur mund të bëhet ndryshimi, përsëri mbetet 

e justifikuar që ndryshimi të bëhet në vitin pasardhës, pra të bëhet ndryshimi i planit të vitit 

2020 në vitin 2021, siç është konstauar nga auditimi në tri raste përkatëisht në: Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Bashkinë Dibër, Ujësjellës Kanlizime Tiranë po ashtu dhe 

një pjesë e institucioneve që kanë sjellë nrdyshime të  planeve në muajin e fundit të vitit, 

kryesisht i kanë dërguar pas gjysmës së muajit dhjetor. (Më hollësisht trajtuar në faqet 18-47 

të Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 

2.1.Rekomandimi: Me qëllim dhënien e një vlerësimi sa më objektiv në lidhje me 

realizueshmërinë e planeve të auditimit nga ana e njësive 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 përpara 15 dhjetorit, datë në të cilën duhet të përgatitet plani 

i konosliduar strategjik dhe vjetor nga ana e  strukturës përgjegjëse për harmonizimin. 

Në vijimësi 

 

3.1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi  mbi saktësinë e konsolidimit të planit vjetor dhe 

strategjik nga ana e Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të Brendshëm u vunë re problematika 

në plotësimin dhe paraqitjen e planeve individuale, gjë e cila ndikon më tej në planin e 

konsoliduar të paraqitur nga ana e Strukturës Përgjegjëse për Harmonizimin. Këto pasaktësi 

lidhen kryesisht me planet individuale të institucioneve, të cilat nuk kanë pasqyra të plotësuara 

korrekt me kërkesat e Manualit të Auditit të Brendshëm. Në 129 institucione, u bë krahasimi i 

planeve vjetore individuale dhe realizimeve faktike nga ku rezultuan: 61 institucione, të cilat 

kishin tejkaluar realizimin e planit vjetor, 36 institucione nuk kishin arritur realizimin e planeve 

vjetore dhe vetëm në 32 institucione kishte realizim të planit. Numrin më të madh të 

mbirealizimeve të planeve e mbajnë: Posta Shqiptare me 13 auditime më shumë dhe Drejtoria 

e Përgjithshme e Burgjeve 10 auditime më tepër se plani, kjo e fundit dhe në vitin e kaluar ka 

pasur një mbirealizim të planeve 57 nga 15 të planifikuara. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 

në planin fillestar ka pasur vetëm 10 auditime të kombinuara. Posta Shqiptare ka realizuar dy 

auditime përputhshmërie, të cilat nuk kanë qënë të planifikuara dhe 9 auditme të kombinuara 

më tepër se plani. Kjo tregon për problematikë në planifikim ose për përfshirjen e audituesve 

në auditime apo misione të ndryshme nga niveli i planifikuar. (Më hollësisht trajtuar në faqet 

18-47 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 

3.1. Rekomandimi: 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. 

3.2. Rekomandimi: 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. 

Menjëherë 

 

4.1. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2020, 40% e strukturave nuk plotësojnë kriteret e 

përcaktuara në VKM nr. 83 datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të 

auditit të brendshëm në sektorin publik”, për sa i takon plotësisë së këtyre strukturave. Në 

evidencën përmbledhëse janë raportuar 51 njësi auditimi me më pak se 3 auditues përkatësisht: 

2 njësi me asnjë punonjës; 28 njësi me një punonjës dhe 28 njësi me dy punonjës. Në lidhje me 

plotësimin e  kriterit të certifikimit në strukturat e NJAB-ve rezultoi se: janë 15 institucione, 

që në përbërje të strukturave të NJAB-ve kanë më shumë se 1/3 të punonjësve të pa certifikuar, 
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situatë që bie në kundërshtim me kriterin e Ligjit nr. 114/2015 dt. 22.10.2015 "Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik". Ndërkohë që në 5 prej tyre nuk ka asnjë punonjës të certifikuar 

në strukturën e NJAB-së. Për sa i përket vendeve vakante në strukturat e NJAB-ve, nga të 

dhënat e vëna në dispozicion nga Drejtoria e Harmonizimit të NJAB rezultoi se në njësitë e 

auditimit të brendshëm ekzistuese për vitin 2020 vijojnë të kenë struktura të paplotësuara në 

39 institucione. (Më hollësisht trajtuar në faqet 18-47 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 

4.1. Rekomandimi: 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.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

5.1. Gjetje nga auditimi: Në lidhje me rezultatet e auditimeve të brendshme të raportuara, 

nga auditimi i të dhënave të vëna në dispozicion nga ana e Drejtorisë së Harmonizimit të 

Auditimit të Brendshëm 15 institucione rezultojnë me 0(zero) gjetje. Po ashtu 20  institucione 

janë me më pak se 10 gjetje. Ajo ç’ka bie në sy është se Bashkia Maliq ka raportuar numrin 

më të madh të “gjetjeve në numër” përkatësisht 1922 gjetje, afro 21 % të totalit të gjetjeve, 

prej 9238 gjetje, të raportuara në Raportin mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të 

Brendshëm Financiar Publik në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme për vitin 2020 e mban 

kjo bashki. Kjo shifër në gjykimin tonë rezulton të jetë shumë e lartë.  Sipas shpjegimeve të 

dhëna nga ana e DH/AB-së, këto gjetje kanë të bëjnë më raportimin si gjetje të veçantë secilin 

debitor të ujësjellës kanalizime. Gjithashtu përsa i përket dëmit ekonomik  77 institucione 

raportojnë një dëm ekonomik të zbuluar më pak se 100 000 lekë, në vitin e kaluar ishin 70 

institucione të tilla. (Më hollësisht trajtuar në faqet 18-47 të Raportit  Përfundimtar të 

Auditimit). 

5.1. Rekomandimi: 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 rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit për një raportim më të drejtë nga ana e 

njësive audituese në nivel kombëtar. 

Në vijimësi 

 

6.1. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i disa prej përgjigjeve të dhëna nga ana e NJAB-ve 

dhe kryqëzimi i tyre më të dhënat e vëna në dispozicion prej DH/AB-së u vunë re se në 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?” u konstatuan përgjigje të cilat kishin 

vlerësim të lartë edhe nga ato institucione të cilat kishin probleme me strukturat dhe drejtuesit 

e tyre, duke bërë një vlerësim subjektiv të situatës, për arsye kjo se vetëvlerësimi nuk ka qenë 

i drejtë nga ana e vetë institucioneve, si në rastin e  konstatuar në vetëvlerësimin e Bashkisë 

Kuçovë, ku vetë DH/AB raporton se NJAB është në kundërshtim me ligjin (drejtuesi i pa 

certifikuar), ndërsa në pyetësor kjo bashki është vetëvlerësuar më 1, 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)”. 

Gjë, e cila nuk rezulton të jetë e vërtetë. Sipas metodologjisë së vlerësimit, DH/AB konsolidon 

të dhënat e pyetësorëve të vetëvlerësimit të NJAB dhe më pas bën analizën e tyre. (Më 

hollësisht trajtuar  në faqet 18-47 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 

6.1.Rekomandimi: 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.  
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Menjëherë 

 

7.1. Gjetje nga auditimi:Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm 

Financiar Publik 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, e cila është 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”.  

Bazuar në vlerësimet e treguesve 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 2019. 

 Nga verifikimi i vlerësimit të treguesve të NJAB-së rezultoi se kishte disa mospërputhje në 

vlerësimet e treguesve të performancës dhe gjendjes faktike të strukturave të NJAB-ve, planeve 

të auditimit dhe zbatimit të rekomandimeve. Disa raste të mospërputhjes së vlerësimeve të 

konstatuara nga ana e grupit të auditimit ishin: Bashkia Skrapar, në pyetjen 3 të indikatorit 15 

“D.NJAB dhe AB plotësojnë kërkesat ligjore” i 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 pa 

certifikuar. 

Sipas metodologjisë së vlerësimit të performancës, institucionet, të cilat nuk e realizojnë fare 

shërbimin e auditimit vlerësohen më zero në këto 4 indikatorë e në fakt raportohen 34 të tilla. 

Por, në bashkinë Shijak dhe Tropojë në të cilat ka pasur nga 0 auditues duhet të ishte bërë 

vlerësimi i të gjitha kritereve për vlerësimin e NJAB-ve me zero njëlloj si në njësitë, që nuk 

kanë strukturë NJAB-je dhe nuk e marrin shërbimin e auditimit me aktmarrëveshje. Vlerësimet 

e këtyre indikatorëve për këto dy bashki  janë 5/16 pikë për Bashkinë Shijak dhe 8/16 pikë për 

Bashkinë Tropojë. Ky vlerësim nuk është i saktë për këto 2 bashki. 

Në lidhje me këta tregues bëhet vlerësimi me pikë dhe nuk ka ndonjë analizë në lidhje mbi 

gjendjen e NJAB-ve bazuar në këto indikatorë. 

Në lidhje me vlerësimin më pikë të indikatorit 17 “Cilësia e përgatitjes së Raportit vjetor”-Në 

vlerësimin e bërë institucioneve sipas kritereve të këtij indikatori vihet re se në disa tregues 

është bërë vlerësimi me 0,5 pikë, por Metodologjia për Monitorimin e Performancës së 

Sistemeve të Kontrollit të Brendshëm në Njësitë Publike, miratuar me Urdhrin e MFE nr. 117, 

datë 01.04.2019 përcakton se secili nga kriteret e vlerësimit te këtij treguesi vlerësohet me zero 

ose me 1, pra vlerësimi me 0,5 është subjektiv nga ana e DH/AB-së. Në indikatorin 17, kritere 

të vlerësuara me 0,5 rezultojnë në 14 raste. 

Vlerësimi më pikë i indikatorit 18 “Zbatimi i rekomandimeve të auditimit të brendshëm 

përcaktohet se pikëzimi do të bëhet në bazë të përqindjes së zbatimit të rekomandimeve. 

Konkretisht:NJAB që rezulton me më shumë se 70% e rekomandimeve të zbatuara vlerësohet 

me 4 pikë;NJAB që rezulton me më shumë se 60% e rekomandimeve të zbatuara vlerësohet 

me 3 pikë;NJAB që rezulton me më shumë se 50% e rekomandimeve të zbatuara vlerësohet 

me 2 pikë;NJAB që rezulton me më pak se 50% e rekomandimeve të zbatuara vlerësohet me 1 

pikë. Në listën e institucioneve të vlerësuara bie në sy se ka një grup subjektesh, të cilat kanë 

nivelin e zbatimit të rekomandimeve 0% dhe janë të vlerësuara njëlloj si institucionet të cilat 

kanë zbatueshmëri të rekomandimeve nën 50% dhe pse sipas metodologjisë së vlerësimit të 

indikatorëve thuhet se vlerësimi bëhet më 1 pikë për institucione me nivel zbatueshmërie të 

rekomandimeve nën 50%, ne si grup auditimi gjykojmë se, subjektet me zbatueshmëri të 

rekomandimeve 0% duhet të ishin vlerësuar me 0 pikë për të mos vlerësuar njëlloj  ato  

institucione që nuk   kanë zbatuar asnjë rekomandim me ato që kanë një nivel zbatueshmërie 

më të lartë se 0%. Institucione të tilla paraqiten 29. (Më hollësisht trajtuar në faqet 18-47 të 

Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 
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7.1.Rekomandimi:. 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. 

Në vijimësi 

 

8.1. Gjetje nga auditimi: Gjatë vitit 2020 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 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 “Për miratimin e metodologjisë për monitorimin 

e performancës së sistemit të kontrollit të brendshëm të njësive publike”. Indikatorët e 

vlerësimit të auditimit të brendshëm janë 4 nga 18, konkretisht 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 mësipërm nëpër NJAB-të, 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 2019. 

Në raportin e hartuar nga ana e Strukturës Përgjegjëse për Harmonizimin e Kontrollit të 

Brendshëm Financiar, për vitin 2020, nuk është bërë një vlerësim në lidhje me këto katër 

indikatorë, në: “Raportin e Vlerësimit të Sistemit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik 

për vitin 2020”  “pritet” të lexohet një opinion apo gjykim mbi perfomancën e njësive të 

auditimit të brendshëm në nivel sistemi, minimalisht secila nga strukturat përgjegjëse për 

vlerësimin e indikatorëve të saj duhet të kishte dhënë një opionin/gjykim të unifikuar nga të tri 

strukturat përgjegjëse për vlerësimin e perfomancës së njësive publike bazuar në 18 indikatorët, 

pasi kjo është dhe puna eksluzive e kësaj strukture duhet të konkludohet. Pjesa tjetër e raportit 

përmban informacione kryesisht mbi bazën e vetëdeklarimit të njësive publike. (Më hollësisht 

trajtuar në faqet 18-47 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 

8.1.Rekomandimi: 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.  

Në vijimësi 

 

 

9.1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i raportimit të njësive publike pranë DH/MFK rezultoi 

një nivel i ulët i raportimit për arsye se pyetësorët e vetëvlerësimit nuk i janë dërguar të gjitha 

njësive publike si shoqërive aksionare, organizatave jofitimprurëse etj, të parashikuara në ligjin 

nr. 110/2015, datë 15.10.2015 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” neni 3, pavarësisht 

se këto njësi vijojnë të raportojnë mbi sistemet e auditit të brendshëm pranë DH/AB. 

Megjithëse në sistemin e thesarit operojnë mbi 1400 ente publike, kufizimi i dërgimit të 

pyetësorëve në vetëm 152 njësi reflekton një nivel mbulimi me monitorim shumë të ulët duke 

vënë në diskutim gjithë raportin mbi sistemet e kontrollit të brendshëm të përgatitur nga 

DH/MFK (Më hollësisht trajtuar në faqet 56-68 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 



 
 

 
109 

 

9.1 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 masat për shpërndarjen e pyetësorëve sipas kërkesave të nenit 3 të 

Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 të ndryshuar. 

Në vijimësi 

 

10.1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i Raportit të KBFP për vitin 2020, rezultoi se 

DHMFKK nuk ka një strukturë të miratuar për mënyrën e hartimit dhe përmbajtjes së raportit, 

megjithëse në të janë përfshirë elementët e përcaktuara në ligjin e MFK dhe aktet në zbatim të 

tij. Mungesa e procedurave të shkruara apo miratuara për mënyrën e ndërtimit të raportimeve 

dhe afatet e raportimit të tyre nuk garantojnë funksionimin e sistemit të monitorimit, marrjen e 

masave korrigjuese dhe raportimin e rezultateve në kohën e duhur. Për më tepër, në hartimin e 

analizës vjetore të punës së kësaj drejtorie, e cila hartohet vit pas viti, rezultoi se nuk janë të 

protokolluara dhe nuk ka gjurmë se kujt i janë raportuar si edhe nuk ka afate të përcaktuara se 

kur duhet raportuar realizimi i objektivave dhe veprimtarisë vjetore (Më hollësisht trajtuar në 

faqet 65-68 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 

10.1 Rekomandimi: 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. 

Menjëherë  

 

11.1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i aktiviteteve të monitorimit si përgjegjësi e DH/MFK 

konstatohet se kemi mos përputhje midis periudhave raportuese dhe atyre monitoruese për 

arsye se deri në momentin e dorëzimit të raportit vjetor për cilësinë dhe funksionimin e 

kontrollit të brendshëm financiar publik nuk rezulton asnjë monitorim i realizuar që mund të 

jetë pjesë e raportit për vitin 2020 mbi cilësinë e sistemeve të kontrollit të brendshëm për këtë 

periudhë, pasi Referuar raportit vjetor mbi funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm 

financiar dhe publik në njësitë e qeverisjes së përgjithshme për vitin 2020, përcaktohet se 

përgjatë vitit 2020 janë monitoruar 5 njësi të qeverisjes së përgjithshme, të cilat i përkasin 

identifikimit të besueshmërisë në dorëzimin e pyetësorëve të njësive të qeverisjes së 

përgjithshme pranë DH/MFK deri në muajin shkurt 2020, për gjendjen e sistemeve të këtyre 

njësive në vitin 2019 dhe jo në vitin 2020 sikundër përcakton raporti vjetor i gjeneruar nga kjo 

drejtori. Veprime të cilat nuk shërbejnë për raportimin mbi gjendjen e sistemeve të kontrollit 

të brendshëm por mund t’i shërbejnë grumbullimit të informacioneve me qëllim përmirësimin 

e vazhdueshëm të metodologjisë, standardeve dhe udhëzimeve. 

Gjithashtu, në kundërshtim me manualin e Menaxhimit Financiar u konstatua se konkluzionet 

e monitorimeve mbi besueshmërinë e pyetësorëve nuk janë bërë pjesë e raportit vjetor të KBFP, 

si edhe vizitat në terren nuk janë shoqëruar me letrat e punës dhe dokumentime të tjera, në 

kundërshtim me aneksin 9 “Metodologjia dhe lista e kontrollit për vizitat në terren”, pika 3. 

(Më hollësisht trajtuar në faqet 56-68 Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 

11.1 Rekomandimi: 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 gëndja 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. 

Në vijimësi 

11.2 Rekomandimi: 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. 
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Në vijimësi 

 

12.1 Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i rregullsisë së përmbajtjes dhe përditësimit të 

regjistrit të nëpunësit autorizues dhe zbatues, bazuar në informacionin e vendosur në 

dispozicion, u identifikua pasaktësi dhe mungesë informacioni, ku konkretisht: 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; Në lidhje me nëpunësit 

autorizues dhe zbatues të deleguar për një periudhë të përkohshme vijon të mos praktikohen 

sinjalizimet në regjistër për përfundimin e afatit të delegimit, ç’ka rezulton në mungesë të 

informacionit të saktë dhe të plotë mbi periudhat respektove; Të dhënat e pasqyruara për 

subjektet nuk janë të unifikuara në emërtime dhe përmbajtje, pasi në disa raste evidentohet 

mungesa e të dhënave mbi pozicionin e nëpunësit zbatues dhe autorizues, varësinë shkresave 

konfirmues, pozicionin sipas strukturës, apo arsimimin. DH/MFKK kryen procesin e 

përputhshmërisë së kritereve dhe më pas të konfirmimit të Nëpunësve Autorizues dhe 

Nëpunësve Zbatues të institucioneve të cilat operojnë në sistemin e thesarit në RSH, proces i 

cili referuar legjislacionit në fuqi nuk ju është ngarkuar me ligj apo me akt nënligjore, duke 

vepruar në kundërshtim me nenin 26 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 i ndryshuar (Më 

hollësisht trajtuar në faqet 60-64 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

12.1.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 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. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

13.1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pyetësorëve të vetëvlerësimit rezulton se nga ana e 

Drejtorisë së Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrolli nuk është kryer asnjë 

analizë e pyetësorëve të dërguara nga njësitë publike, me qëllim përcaktimin e saktësisë dhe 

konsistencës së plotësimit të tyre. Analizë e cila rezulton e pakryer si në veçanti për njësitë, 

ashtu edhe në rangun e njësive në të cilat ajo bën pjesë, me qëllim kryerjen e krahasimeve si 

brenda llojit, ashtu edhe me situatën e një viti më parë. Vlerësimi i vetëm dhe konsolidimi i të 

dhënave nga ana e DH/MFKK rezulton të kryhet vetëm për efekt të indikatorëve të 

performancës, çka përfaqësojnë vetëm 30 pyetje nga pyetësori i vetëvlerësimit nga 99 që është 

totali i tyre. Për sa më sipër, analiza e raportuar në Raportin vjetor të KBFP 2020, 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. 

(Më hollësisht trajtuar në faqet 60-68 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 

13.1 Rekomandimi: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. 

Në vijimësi 
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14.1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pyetësorëve të vetëvlerësimit rezultoi se për vitin 

2020, 12 njësi të qeverisjes së përgjithshme (Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për 

Arbëreshët, Qendra e Botimeve të Diasporës, Sekretariati Teknik i KEK, Njësia Speciale 

Antikorrupsion dhe Antievazion, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Bashkitë 

Konispol, Pustec, Rrogozhinë, Vorë, Finiq, Librazhd, Shijak) nuk kanë përmbushur kërkesat e 

nenit 18, pika 1 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, 

ku përcaktohet detyrimi i nëpunësit autorizues për depozitimin e deklaratës dhe raportit 

përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemit të kontrollit të brendshëm të njësisë publike që 

mbulon. Bazuar në nenin 29 të ligjit nr. 10296 datë  08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar 

dhe Kontrollin”, i ndryshuar, shkelja apo mospërmbushja e kërkesës së mësipërme (detyrim i 

parashikuar në nenin 18 pika 1 të ligjit të MFK), përbën kundërvajtje administrative dhe 

dënohet me gjobë nga 20,000 deri në 40,000 lekë, si rrjedhojë DH/MFKB, me anë të memos 

datë 31.05.2021, i është drejtuar Nëpunësit të Parë Autorizues për të marrë masa për subjektet 

të cilat nuk kanë respektuar parashikimet e legjislacionit të sipërcituar. Por deri në momentin 

e mbajtjes së këtij akti nuk konstatohet vendosja e gjobës nga ana e NPA ndaj subjekteve të 

sipërcituar (Më hollësisht trajtuar në faqet 60-68 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 

14.1 Rekomandimi: 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. 

Në vijimësi 

 

15.1 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i monitorimit mbi funksionim e sistemeve të kontrollit 

të brendshëm për implementimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit në institucionet pilot 

për vitin 2020 në kuadër të implementimit të një sistemi modern të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit, DH/MFKK ka ofruar asistencë teknike në 4 institucione (Ministrinë e Infrastrukturës 

dhe Energjisë, Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, Ministrinë e Drejtësisë (nuk ka 

përfunduar) dhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Përzgjedhjet)nga 7 të 

përzgjedhura në planin fillestar, nga të cilat rezultoi se përzgjedhjet e institucioneve “pilot” 

janë kryer gjatë mbledhjes së Bordit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik duke marrë 

në konsideratë kompleksitetin dhe natyrën e veprimtarisë së tyre, por në asnjë rast nuk 

disponohet metodologjia, vlerësimi apo analiza sipas së cilës është kryer përzgjedhja e tyre. 

Gjatë vitit 2020, në kuadër të këtij procesi Drejtoria e Harmonizimit ka raportuar se janë 

realizuar takime/trajnime me institucionet e përzgjedhura me qëllim përgatitjen e 

instrumentave të cilët shërbejnë në implementimin e MFK-së, konkretisht të, planit operacional 

të punës, regjistrit të riskut, manualit proceseve të punës,  gjurmët e auditimit për të realizuar 

një menaxhim më efektiv të fondeve publike. Megjithatë, gjatë shqyrtimit të dokumentacionit 

të paraqitur pranë grupit të auditimit u konstatua se në dosjet e pilotimeve nuk është 

dokumentuar kryerja e aktiviteteve të planifikuara në planin për realizimin e ofrimit të 

asistencës teknike dërguar secilit subjekt të përzgjedhur, apo të raportuara si të realizuara në 

Raportin Vjetor të KBFP për vitin 2020, në kundërshtim me kriteret ligjore të Ligjit për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin mbi gjurmët e auditimit.  

Gjithashtu, përzgjedhja për kryerjen e implementimeve pilot në vetëm 4 Ministritë, në kushtet 

kur këto janë institucione me një renditje të kënaqshme në rankimet e pyetësorëve të 

vetëvlerësimit krahasuar me njësitë e tjera të sektorit publik objekt i monitorimit të kësaj 

drejtorie evidenton formalizmin në proces dhe lë të paqartë arsyet pse këto njësi klasifikohen 

si njësi pa sistem modern të MFK. 

(Më hollësisht trajtuar në faqet 69-70 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 
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15.1 Rekomandimi:DH/MFKK të marrë masa për të dokumentuar aktivitetet e kryera duke  

pëercaktur me anë të një metodologjie të veçantë tërë hapat e pilotimit nisur që nga kriteret e  

përzgjedhjes se intitucioneve për pilotim. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

16. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi i sektorit të kontabilitetit rezultoi se referuar 

legjislacionit që rregullon fushën e kontabilitetit publik, nuk ka bazë ligjore për kontabilitetin 

në sektorin publik që rregullon procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme, për arsye se me hyrjen në fuqi të ligjit 

nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, është përjashtuar nga fusha e zbatimit 

të tij njësitë e qeverisjes së përgjithshme. Si pasojë, DH/MFKK duhej të siguronte hartimin e 

rregullave në lidhje me përgjegjësitë e mësipërme dhe të përcaktonte strukturat përgjegjëse për 

mbajtjen e llogarive të shtetit dhe përgatitjen e raporteve periodike e vjetore të zbatimit të 

buxhetit, si dhe përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore për të gjitha njësitë publike, çka nuk 

është kryer, duke vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin 

e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar nenet 61, 62 dhe 63 dhe ligjin nr. 

10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 3 “Fusha e 

zbatimit të ligjit”, neni 6 “Ministri i financave” pika (d) në të cilën thuhet: “procedurat 

standarde për një kontabilizim të plotë, të vërtetë, të saktë dhe në kohën e duhur të të gjitha 

transaksioneve të njësitë publike”, Neni 26 “Roli i Strukturës Përgjegjëse për Harmonizimin e 

Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit” (Më hollësisht trajtuar në faqet 70-72 të Raportit  

Përfundimtar të Auditimit). 

16.1 Rekomandimi: 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. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

B. MASA DISIPLINORE 

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 Titullarit të Ministrisë së 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.  

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. 

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi 

 

 

 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 


