
MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E PUNËVE PUBLIKE 
DHE TRANSPORTIT 

 
Raporti Përfundimtar i Auditimit të ushtruar në MPPT, me objekt: “Mbi vlerësimin 
e aktivitetit ekonomik e financiar dhe zbatimin e ligjshmërisë, për periudhën 
1/10/2009 deri më 31/6/2011” dhe masat për përmirësimin e gjendjes, janë 
miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH nr. 36, datë 15/03/2012.  
Bazuar në nenet 9 dhe 16 të ligjit nr. 8270, datë 23/12/1997 “Për Kontrollin e Lartë 
të Shtetit”, ndryshuar me ligjin nr. 8599, datë 1/6/2000, me shkresën nr. 338/6, datë 
15/03/2012 dërguar Z. Sokol Olldashi Ministër i Punëve Publike dhe Transportit, 
krahas Raportit Përfundimtar të Auditimit, Kontrolli i Lartë i Shtetit i ka 
rekomanduar dhe kërkuar zbatimin e masave të mëposhtme:    
 

A. MASA ORGANIZATIVE 
 

1. Nga kontrolli i ushtruar në të ardhurat koncesionare, janë konstatuar të meta dhe 
mangësi, të cilat kanë ardhur si rrjedhojë e mungesës së bashkëpunimit dhe mos 
rakordimit midis Sektorit të Financës, Njësisë së Zbatimit të Projektit Koncesionar, 
Drejtorisë së Politikave të Planifikimit Financiar e Statistikave dhe Drejtorisë së 
Licencimit, për pagesat që lidhen me të ardhurat e realizuara nga tarifat për licencat 
dhe të ardhurat koncesionare.  
Rekomandoj që, në Rregulloren e Brendshme të MPPT “Për Organizimin dhe 
Funksionimin e Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit”, miratuar me 
Urdhrin e Ministrit nr. 37, datë 10/3/2010, të bëhen këto rregullime apo 
përmirësime: 
a) Në  nenin 18, faqet 23-24, nenin 26, faqet 32-34 , nenin 34, faqet 48-51, dhe 
faqet 42-43, të rregullores të përcaktohen detyra bashkëpunimi dhe rakordimi 
midis drejtorive, sektorëve dhe njësive përkatëse.   
                                                          

b) Në rregulloren e brendshme, sipas organigramës së ministrisë, të vendosen dhe 
përcaktohen përshkrimet e punës, për secilin vend pune.   
                                                                                           

 Menjëherë 
 

2. Nga kontrolli i ushtruar, për të ardhurat koncesionare të realizuara dhe të 
ardhurat nga marrëveshjet koncesionare në proces, u konstatuan parregullsi në 
pagesat e detyrimeve, mungesë evidentimi dhe sistemimi i të ardhurave për 
koncesionet, për të cilat sipas urdhrit të Ministrit nr. 110, datë 25/9/2009 “Për 
ngritjen, funksionimin dhe përgjegjësitë e Njësisë së Zbatimit të Projektit 
Koncensionar”, megjithëse është caktuar një komision për ndjekjen e zbatimit të 
koncesionit, por në përbërjen e tij, nuk ka asnjë punonjës nga Sektori i Shërbimit të 



Financës ose nga Drejtoria e Politikave të Planifikimit Financiar, i cili të 
mbikëqyrte nga ana financiare veprimtarinë e këtij procesi. 
Rekomandoj që, në paragrafin e dytë të pikës 1, të Urdhrit të Ministrit nr. 110, 
datë 25/9/2009, ku është  shprehur: “...Ushtrimi i detyrës në Njësinë e Zbatimit të 
Projektit Koncensionar, konsiderohet pjesë përbërëse e përshkrimit të punës për 
pozicion të çdo anëtari dhe është pa shpërblim shtesë”, të caktohet edhe një 
punonjës financier.   

                                                                                           Menjëherë 
 

 3. Nga kontrolli i arkivimit të dosjeve të auditimit  të Drejtorisë së Auditimit të 
Brendshëm të Ministrisë  kanë rezultuar mangësi në :  
 a) Dokumentacionin brenda dosjes, krahasuar kjo me dokumentacionin e 
pasqyruar në inventarin e dosjes,  
 b) Vendosjen e ekstremiteteve jo në përputhje të plotë me “Normat Tekniko-
Profesionale e Metodologjike të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë”, 
nenet 14, 30 e 58 dalë në zbatim të nenit 15 të Ligjit nr. 9154, datë 6/11/2003 “Për 
arkivat”.   
Për këtë, rekomandoj që, në Rregulloren e Brendshme të MPPT “Për organizimin 
dhe funksionimin e Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit”, miratuar me 
Urdhrin e Ministrit nr. 37, datë 10/3/2010 të ndryshuar, në nenin 32 të rubrikës 
“Sektori i arkiv dokumentacionit”, të përfshihen në mënyrë të veçantë rregullat e 
arkivimit të dosjeve të auditimit të Njësisë së Auditimit të Ministrisë, referuar 
specifikave që ka arkivimi i këtyre dosjeve. 

Menjëherë 
 

4. Nga kontrolli i Rregullores së Brendshme të MPPT “Për organizimin dhe 
funksionimin e Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit”, miratuar me 
Urdhrin e Ministrit nr. 37, datë 10/3/2010 të ndryshuar, në nenin 35  “Drejtoria e 
Auditimit të Brendshëm”, është konstatuar se në detyrat dhe përgjegjësitë kryesore 
të Drejtorisë referuar misionit të saj, nuk janë specifikuar përgjegjësitë dhe detyrat 
për pozicion, që aktualisht janë  drejtor, auditues dhe auditues që realizon kryerjen 
e kontrollit të cilësisë, në kundërshtim kjo me ligjin nr. 9000, datë 30/1/2003 “Për 
organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, neni 7. Gjithashtu, 
mbështetur dhe në konstatimin e praktikës së ndjekur, nga kjo Drejtori për 
përgjegjësitë në procesin e kryerjes së detyrave nga DAB. 
Për këtë, rekomandoj plotësimin e rregullores në nenin 35 “Drejtoria e Auditimit 
të Brendshëm” me detyrat funksionale për secilin pozicion, referuar përgjegjësive 
dhe procedurave të parashikuara në manualin e auditimit të brendshëm në fuqi. 

      

Menjëherë  
                                                                      



5. Nga kontrolli janë konstatuar mangësi në hartimin e programit buxhetor 2011-
2013 në procesin e paraqitjes së qëllimit të programit, produkteve të programit, 
kryesisht për dy programe kryesore të MPPT si: “Programi i  ujësjellës 
kanalizime” dhe “Programi i rrjetit të rrugëve nacionale”, që përbejnë dhe 
përqindjen me të lartë në fondet buxhetore të Ministrisë. Programimi i tyre nuk 
është bërë plotësisht në përputhje me udhëzimin nr. 7 datë 22/2/2010 “Për 
përgatitjen e Buxhetit dhe Fondet Speciale”.  
Referuar konstatimeve të grupit të kontrollit, mbështetur dhe në këndvështrimin e 
vërejtjeve të shprehura  nga Ministria e Financave për programin buxhetor 
afatmesëm për vitin 2011-2013,   
Rekomandoj që: 
A. Për programin “Ujësjellës kanalizime” 
- Në drejtim të përshkrimit  të programit duhet të jepet qartësisht kalimi i këtij 
programi nga “sigurimi i ujit të pijshëm dhe kanalizime”, në “politikë bërjen dhe 
hartimin e rregullave”, pasi që nga viti 2008, organi përgjegjës për  sigurimin e 
furnizimit me ujë të pijshëm është Pushteti Vendor. 
- Në drejtim të qëllimit të programit. Të jepet informacion lidhur me gjendjen 
aktuale (p.sh. si është situata aktuale në përqindje dhe në vlerë absolute për vitin 
përkatës që planifikohet, për qëllimet e listuara në këtë program, në mënyrë që ky 
vit të shërbejë si vit bazë dhe vit krahasimi për ecurinë e realizimit të qëllimeve). 
Të vendosen në qëllimet e politikës së programit, ato për të cilat ky program është 
përgjegjës, duke pasur parasysh kompetencat e deleguara tek Pushteti Vendor.                             
- Në drejtim të produkteve të programit. Për produktin “Subjekte të ujësjellës-
kanalizimeve të subvencionuara” të kihet parasysh objektivi i qeverisë për 
subvencionim në masën 0 në vitin 2015, si dhe objektivi i paraqitur nga Ekipet e 
Menaxhimit të Programit (EMP) për reduktim të subjekteve të subvencionuara për 
vitet 2011-2013. Pra, planifikimi të paraqitet me ulje nga viti në vit deri në arritjen 
e objektivit të qeverisë.        
 

B. Për programin “Rrjeti i rrugëve nacionale” 
- EMP e këtij programi të përcaktojë standarde të qarta dhe specifike të politikës së 
programit, duke reflektuar futjen e standardeve të reja të sugjeruara konform 
standardeve evropiane si :  
a) Standardi “Indeksi i ashpërsisë së rrugëve”, i cili jep një tregues shumë të mirë 
të cilësisë së rrugëve nacionale në Shqipëri, dhe që gjen zbatim në objektivat e 
programit. 
b) Dhënia e lejes së drejtimit (patentën), duke  synuar në prezantimin e patentës me 
pikë, siç e kanë shumica e vendeve të BE dhe që ka dhënë efekte pozitive në uljen 
dhe parandalimin e aksidenteve rrugore.  



c. Standardi i  “Kontrollit  teknik të  automjeteve në Shqipëri në nivelin  X 
përqindje, në përputhje me standardet e BE”. 
- Në drejtim të produkteve të programit. Në rastet e luhatjeve të kostove për njësi 
për rruge të të njëjtit tip si për ndërtimet, rikonstruksionet apo asfaltimet, të jepen 
domosdoshmërisht shpjegimet e argumentuara të këtyre ndryshimeve.  

 

C. Për programet e tjera 
Të rishikohet ekzistenca e 2 programeve “Menaxhimi i transportit” dhe 
“Shërbimet publike” që rezultojnë të paqarta në aspektin e aktiviteteve të tyre. 
Referuar aktiviteteve aktuale të shikohet mundësia e përfshirjes ose përshtatjes së 
tyre në programet e tjera ekzistuese.      
                                                        

                                            Menjëherë në programimin e radhës 
 

6. Nga kontrolli për periudhën objekt kontrolli është konstatuar se në drejtim të 
investimeve në programin “Rrjeti i rrugëve nacionale” dhe programin “Ujësjellës 
kanalizime” ekzistojnë diferenca të konsiderueshme midis punimeve të realizuara 
referuar kontratave të lidhura dhe të pa financuara me fondet buxhetore vjetore. 
Me synim: 
- Eliminimin e detyrimeve të konsiderueshme ndaj firmave të kontraktuara, 
fenomen me pasojë negative për to, ku për mungesë likuiditetesh pezullojnë 
punimet duke cënuar kështu: a) cilësinë  e punimeve dhe b) përfundimin e 
punimeve brenda afateve kontraktuale; si dhe  
- Eliminimin e fenomenit për financim “me zgjedhje apo apriori” për punime të 
realizuara, në kushtet e një buxheti të kufizuar nga qeverisja qendrore në zbatim të 
kërkesave të neneve 40 dhe 52 të ligjit nr. 9936, datë 26/6/2008 “Për menaxhimin 
e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”. 
Rekomandoj që, MPPT, nëpërmjet Ekipeve të Menaxhimit të Programit (EMP), të 
identifikojë dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Financave të përfshijë në listimin 
e investimeve si objekte prioritare për vitin buxhetor që programojnë: 
a) Të gjitha investimet e kontraktuara, për punime të cilat rezultojnë të realizuara 
dhe nuk janë financuar për vitin ushtrimor.  
b) Të gjitha investimet e kontraktuara, të cilave u mbaron afati kontraktual i 
punimeve në vitin që po programohet, për diferencën e punimeve të mbetura.                               

                                                                                                Menjëherë 
 

7. Nga kontrolli është konstatuar, se paraqiten me deviacione treguesit buxhetorë të 
rezultuar nga krahasimi i treguesve të pasqyruar në raportet e monitorimit të MPPT 
me treguesit e konsoliduar të Ministrisë së Financave për vitet 2009 dhe 2010, ku 
një nga shkaqet është dhe mospërfshirja në pasqyrat përmbledhëse të raporteve të 
monitorimit të financimit të huaj,   



Për këtë, rekomandoj përfshirjen në pasqyrat përmbledhëse të financimit të huaj. 
Ky financim të pasqyrohet në secilin program, konform miratimit me ligjin vjetor 
të buxhetit.  
                                                                                                      Menjëherë 
 

8. Referuar konstatimit se:  
a- fondet për subvencion të cilat janë shtuar me vendime të KM dhe në sasi të 
konsiderueshme janë çelur për shlyerje të detyrimeve të energjisë elektrike të pa 
paguar, fenomen në rritje nga ndërmarrjet e ujësjellës kanalizime, pavarësisht 
subvencionimit nga shteti në mënyrë të përvitshme;  b- mungesës së auditimeve në 
drejtim të së drejtës së përfitimit të subvencionit, referuar rregullave të miratuara 
nga Ministria; 
Me synim auditimin e përfitimit të këtyre fondeve në përputhje me rregullat dhe 
menaxhimin në mënyrë efektive të tyre,     
Rekomandoj që:   
- Nga MPPT të iniciohen auditime të fondeve për subvencion për ndërmarrjet e 
ujësjellës kanalizime, me alokime të konsiderueshme gjatë viteve të fundit të këtij 
fondi, në drejtimet e mësipërme .   

                                                                                            Menjëherë  
                                                                      

9. Nga kontrolli i ushtruar në plotësimin e organikave të strukturave të Auditimit të 
Brendshëm në njësitë e vartësisë është konstatuar se ka punonjës që nuk janë 
Auditues të çertifikuar, si në DPRR Tiranë janë 2 punonjës të pa certifikuar, Porti 
Detar sh.a. Vlorë, një punonjës i pa çertifikuar, Porti Detar sh.a. Shëngjin një 
punonjës i pa çertifikuar dhe në ALUIZNI Tiranë një punonjës të pa çertifikuar.   
Për këtë, rekomandoj që: 
- Të merren masa nga MPPT, për plotësimin e kriterit të caktuar të  çertifikimit të 
këtyre punonjësve, në të kundërt të kërkohet zëvendësimi i tyre me specialistë të 
çertifikuar si Auditues të brendshëm në sektorin publik. 

Prill 2012 
 

10. Nga kontrolli i kryer në Drejtorinë e Auditimit të Brendshëm është evidentuar 
fakti se disa nga rekomandimet e dhëna nga DAB, nuk janë  zbatuar plotësisht nga 
subjektet e vartësisë, trajtuar hollësisht në faqen 67 të Raportit Përfundimtar të 
Kontrollit. 
Për këtë, rekomandoj që: 
- Nga MPPT dhe Drejtoria e Auditimit të Brendshëm, të merren masa për ndjekjen 
në mënyrë të veçantë, të rekomandimeve të pa realizuara plotësisht dhe të kërkohet 
nga Njësitë e vartësisë që detyrimisht materialet e auditimit të analizohen në 
Këshillat dhe Bordet Drejtuese. 

Vazhdimisht    



 

11. Nga kontrolli i projekt buxhetit afatmesëm dhe të viteve ushtrimore të 
periudhës së kontrolluar (për të ardhurat) është konstatuar se, Drejtoria e 
Politikave, Planifikimit Financiar dhe Statistikës, nuk ka parashikuar dhe 
planifikuar si zë më vehte të ardhurat nga koncesionet, me pretendimin se aneksi 
7.a është model i miratuar nga Ministria e Financave, ndonëse këto të ardhura zënë 
mbi 60% të të ardhurave totale të institucionit, dhe kanë tendencë rritje të 
vazhdueshme nga njëri vit në tjetrin,   
Për këtë, rekomandoj që, Ministria e Punëve Publike dhe Transporteve, në 
bashkëpunim me Ministrinë e Financave të riformulojnë  modelin e aneksit 7.a, në 
të cilin të shtohen edhe disa kolona të tjera për të ardhurat koncesionare, konform 
nenit 9, germa “ii”, të ligjit nr. 9936, datë 26/6/2008 “Për menaxhimin e sistemit 
buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë që këto të ardhura të 
planifikohen për çdo vit në një zë të veçantë me emërtimin, “të ardhura nga 
aktivet në pronësi të ministrisë”, konform ligjit të sipërcituar, ku është përcaktuar 
se: “Buxheti i shtetit është i balancuar në termat e arkëtimeve dhe pagesave”. 

Prill 2012 
 

12. Të ardhurat koncesionare megjithëse derdhen dhe pasqyrohen dhe në Degën e 
Thesarit Tiranë, Sektori i Financës pranë MPPT, evidentimin dhe kontabilizimin e 
tyre e ka bërë në zërin “Të ardhura të tjera” dhe jo sipas natyrës dhe burimit të 
krijimit. Kjo mangësi ka sjellë si pasojë që në dy raste të ardhurat koncesionare, në 
vlerën prej 1,842,130 lekë, nuk janë kontabilizuar, konform nenit 5, të ligjit nr. 
9936, datë 26/6/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë”,   
Për këtë, rekomandoj që, krahas masave që do të merren për përmirësimin e 
formularit 7.a, në ditarin kontabël të të ardhurave koncesionare të çelen edhe disa 
kolona të tjera, sipas formularit të Degës Thesarit Tiranë, nëpërmjet të cilit, të 
ardhurat jo vetëm të evidentohen në mënyrë analitike sipas natyrës dhe burimit, por 
të jetë bazë për rakordimin midis MPPT dhe Degës së Thesarit. 

Mars 2012 
 

13. Nga kontrolli është konstatuar se, të ardhurat që realizohen nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor Tiranë dhe Drejtoritë Rajonale të 
Shërbimit të Transportit Rrugor, derdhen për llogari të Degës së Thesarit dhe janë 
emërtuar të ardhura dytësore, ndonëse janë të ardhura që realizohen nga aktiviteti 
kryesor i MPPT,   
Për këtë, rekomandoj që, të unifikohet  emërtimi dhe evidentimi i të ardhurave si 
nga Ministria ashtu dhe nga njësitë e vartësisë, duke i përcaktuar “të ardhura 
kryesore”, pasi ky ndryshim lidhet me faktin se këto të ardhura në vlera të 



konsiderueshme, janë objekt i veprimtarisë kryesore të tyre, derdhen tërësisht në 
buxhetin e shtetit dhe nuk përdoren nga institucioni. 

                                                                                          Menjëherë 
 

14. Të kryhet ndjekja nga ana e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike në të gjitha 
shkallët e gjykimit të të gjitha detyrimeve debitore të Aparatit të pa arkëtuara, në 
shumën prej 2,736,794 lekë, bazuar në kërkesat e Udhëzimit nr. 1, datë 21/1/2010 
“Për zbatimin e buxhetit të vitit 2010” dhe Udhëzimit nr. 4, datë 27/1/2010 “Për 
zbatimin e buxhetit të vitit 2010”. 
 

Menjëherë 
 

15. Nga MPPT (Agjencia Kombëtare e Planifikimit Urban të Territorit Tiranë) të 
ndiqen procedurat ligjore për detyrimet e pa arkëtuara deri tani  sipas viteve, dhe 
parashkrimin e atyre detyrimeve që janë pa shpresë arkëtimi.   

Vazhdimisht 
 
B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

 

1. Nga MPPT dhe DPSHTRR, të nxirren aktet administrative dhe të kërkohet në 
rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të 
gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 15,332,875 lekë, sa përfituar 
padrejtësisht  nga një subjekt koncesionar.           

Menjëherë 
 

2. MPPT, me shkresën nr. 1787/1, datë 31/3/2010 i ka kërkuar DPUK-s, zbatimin e 
rekomandimit, sipas të cilit nga kjo Drejtori dhe nga Bashkia Rrëshen, nuk janë 
marrë masa dhe nuk janë ndjekur  procedurat ligjore për të kërkuar shpërblimin e 
dëmit ekonomik në vlerën 247,500 lekë, përfituar padrejtësisht nga një subjekt 
privat, shumë e cila përbën 5% të garancisë së defekteve dhe e pandalur për 
objektin “Ndërtimi i venddepozitimit të mbetjeve të ngurta urbane”.  
Për këtë, rekomandoj që, të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha 
procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për  
arkëtimin e vlerës 247,500 lekë.  

                                                                                        Prill 2012 
 

3. Të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 
administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 39,000 lekë, 
përfituar padrejtësisht nga 7 punonjës për udhëtim e dieta brenda vendit.                                      

Maj 2012 
 
C. MASA DISIPLINORE 

 



Titullari i MPPT (Ministri), mbështetur në kompetencat që i jep Statuti i 
DPSHTRR, të analizojë shkeljen e kryer nga Këshilli Drejtues i DPSHPRR në 
marrjen e Vendimit nr. 37, datë 17/12/2010, në kundërshtim me ligjin për pagesën 
në vlerën 15,332,875 lekë në favor të një operatori koncensionar në dëm të shtetit, 
dhe të fillojë procedurat ligjore për marrjen e masave disiplinore për Kryetarin dhe 
anëtarët e Këshillit Drejtues, si dhe për ish Drejtorin e DPSHTRR.   

                                                                                               Prill 2012  
 
 

Shënim: Auditimi u krye nga audituesit Bajram Lamaj Përgjegjës Grupi, Nikoleta 
Piranian, Andrea Kristo, Vjollca Selmani dhe Selfo Zeneli. Më tej u shqyrtua nga 
Kryeaudituesi i Departamentit zj. Luljeta Nano, Drejtori i Departamentit z. Ded 
Trieshi dhe Drejtore e Drejtorisë Juridike dhe Kontrollit të Cilësisë zj. Elvana 
Tivari, si dhe u verifikua si praktikë nga Drejtori i Përgjithshëm z. Robert Gjini.   
 
 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

 
 
 
 

 


