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Përmbledhje Buletini nr.4 për periudhën (Janar – Dhjetor 2018) 

 

Buletini i katërt statistikor i vitit 2018, përmbledh rezultatet e të gjitha auditimeve të kryera nga 

Kontrolli i Lartë i Shtetit në periudhën Janar - Dhjetor 2018. Në këtë buletin përfshihen, dëmi 

ekonomik i konstatuar, të ardhurat e munguara dhe shpenzimet e kryera jo në përputhje me parimet 

e efektivitetit, eficiencës dhe ekonomicitetit (3E), masat disiplinore dhe administrative të 

rekomanduara, rekomandime për ndryshime apo përmirësim të legjislacionit si  
 

FAKTE DHE STATISTIKA KRYESORE TË AKTIVITETIT AUDITUES 

Për periudhën janar – dhjetor 2018, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kryer 179 auditime dhe ka 

përfunduar dhe evaduar 171 të tillë.  

Auditimet janë shtrirë në institucione qendrore dhe njësi të varësisë për të patur një mbulim të 

kënaqshëm  dhe për të garantuar një sistem menaxhimi financiar dhe kontrolli sa më efektiv. Këtu 

përfshihen ministritë dhe agjencitë në varësi të tyre, drejtoritë e përgjithshme dhe degët e tatimeve 

dhe doganave si dhe shoqërive aksionere me kapital shtetëror, njësi të vetëqeverisjes vendore 

(qarqe, bashki, komuna) dhe duke e mbyllur me auditimin e projekteve me financim të huaj. 

 

 
 

171 auditimet e evaduara janë të detajuara si më poshtë: 

- 42 janë auditime përputhshmërie; 

- 29 auditime financiare; 

- 52  janë auditime rregullshmërie; 

- 24 janë auditime tematike; 

- 18 auditime performance; 

- 6 janë auditime IT; 

 

Auditimet e përfunduar e të evaduar janë ushtruar në: 

Tabela nr. 1 

 Ministritë dhe institucionet qendrore 49 

 Institucionet e administratës së vetëqeverisjes vendore dhe njësi të tjera në nivel 

vendor 

61 

KLSH  

ka kryer për vitin 2018, 179 
auditime 

 

171 Auditime të përfunduara 
dhe evaduara 

 

8 Auditime në proces 
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 Drejtoritë dhe degët e tatimeve dhe doganave 9 

 Institucionet financiare dhe shoqëritë me kapital të përbashkët shtetëror  21 

 Njësitë dhe projektet me financime të huaja 7 

 Subjekte të mbrojtjes së mjedisit 6 

 Institucione në të cilat janë kryer 18 auditime performance 53 

TOTALI (subjekte) 206 

 

Grafik nr 1: Subjektet e Audituara  

Burimi KLSH 

 

TREGUESIT E DËMIT EKONOMIK 

Puna audituese synon ta bëjë ekzekutivin më të përgjegjshëm në menaxhimin e fondeve shtetërore. 

KLSH, konstaton se mbetet shumë për të bërë për të krijuar kulturën e përgjegjshmërisë 

menaxheriale dhe për të garantuar një sistem menaxhimi financiar dhe kontrolli sa më efektiv. Niveli 

i dëmeve dhe shpenzimeve joefektive apo me efekte negative në buxhetin e shtetit në mënyrë të 

përmbledhur nga aktiviteti auditues përgjatë vitit 2018, vazhdon të mbetet i lartë.  

 

Nga auditimet e ushtruara gjatë kësaj periudhe janë konstatuar: 
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Subjektet e audituara në periudhën janar - dhjetor 2018 

Ministritë dhe institucionet qendrore 

Institucionet e administratës së 
vetëqeverisjes vendore dhe njësi të tjera në 
nivel vendor 
 Drejtoritë dhe degët e tatimeve e doganave 

 Institucionet financiare dhe shoqëritë me 
kapital të përbashkët shtetëror 

Njësitë dhe projektet me financime të huaja 

 Subjekte të mbrojtjes së mjedisit. 

Institucionet në të cilat janë kryer 18 
auditimet e performances 

A. Parregullsi dhe shkelje financiare, në të ardhurat dhe në shpenzimet e kryera, me dëm ekonomik 

në shumën totale prej 24,093,742 mijë lekë ose 193  milionë euro. 

B. Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e subjekteve të audituara, në 

shumën totale prej 189,799,245 mijë lekë, afërsisht 1,518 milionë euro nga e cila:  

I. 116,018,792 mijë lekë në fushën e të ardhurave, afërsisht  923 milionë euro; 

II. 73,780,453 mijë lekë afërsisht 587 milionë euro, në fushën e shpenzimeve jo me eficiencë, efektivitet 

dhe ekonomicitet të fondeve.  
 

Në total janë konstatuar shkelje në shumën 213,892,987 mijë lekë ose afërsisht 1,711.1 milionë euro. 
 

*Kursi i këmbimit të lekut/euro është kursi i Bankës së Shqipërisë i datës 31.12.2018, 1 euro= 125 lekë. 
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Këto shkelje financiare përgjithësisht i përkasin veprimtarisë ekonomiko-financiare për periudhën 

kohore 2014-2018 (gjashtë mujori i parë i vitit 2018), përcaktuar për çdo subjekt të audituar në 

programet e auditimit. 

Grafik nr.2 Dëmi ekonomik në milionë lekë 

 
Burimi KLSH 

 

Treguesi i Dobishmërisë 

Grafik nr.3: Indikatori i dobisë së auditimit 

 
Burimi KLSH 

Indikatori i dobisë së auditimit (raporti i dëmeve të zbuluara dhe të kërkuara për zhdëmtim nga KLSH 

me shpenzimet buxhetore faktike të KLSH-së) si një nga treguesit më domethënës të performancës 

së Institucioneve Supreme të Auditimit, për periudhën Janar – Dhjetor 2018 rezulton 61.6. 

Pra për çdo një lek të shpenzuar për KLSH-në nga Buxheti i Shtetit për periudhën Janar – Dhjetor 

2018,  janë zbuluar nga auditimet e kryera 61,6 lekë. 
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PËRMBLEDHJE E SHKELJEVE FINANCIARE ME DËM EKONOMIK 

 

KLSH ka zbuluar parregullsi dhe shkelje financiare me dëm ekonomik në të ardhura dhe shpenzime, 

në shumën totale prej 24,093,7421 mijë lekë, nga e cila ka rekomanduar për shpërblim dëmi 

shumën 10,663,152 mijë lekë. 

 

 

 

Tabela nr. 2 

 

I. Dëmi ekonomik 000/lekë 

1 - NGA SHKELJET NË ZBATIMIN E LEGJISLACIONIT TATIMOR 13,254,392 

2 - NGA SHKELJET NË ZBATIMIN E KODIT DOGANOR 2,100,818 

3 - NGA KEQADMINISTRIMI I PRONËS SHTETËRORE TË DHËNË ME QERA DHE 

KONCESIONE 

6,869,455 

4 - NË SHPENZIMET PËR PAGA, SIGURIME DHE SHPËRBLIME 125,739 

5 - NË SHPENZIMET OPERATIVE 66,269 

6 - NË PROKURIME PUBLIKE 1,153,616 

 TOTALI I DËMEVE PËR VITIN 2018 24,093,742 

 

 

 

Grafik nr.4 Dëmi ekonomik sipas fushave  

 
 

Burimi KLSH 

                                                 
1
 KLSH ka zbuluar parregullsi dhe shkelje financiare me dëm ekonomik në të ardhura dhe shpenzime, në shumën totale prej 

24,093,742 mijë lekë, nga e cila 13,029,713 mijë lekë janë detyrime të tatimpaguesve për akcizë/gjobë/kamatëvonesa, për 

periudhën tatimore Janar 2011 deri më Dhjetor 2014,  si rezultat i veprimit të paligjshëm të fshirjes së detyrimeve të 
akcizës nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.  

 

13,254,392 

2,100,818 

6,869,455 

523,453 
125,739 66,269 

1,153,616 

0 

2,000,000 

4,000,000 

6,000,000 

8,000,000 

10,000,000 

12,000,000 

14,000,000 

Tatim Taksa Dogana Shitje, qira, 
koncensione, 

PPP 

Të tjera Paga 
shpërblime 

Shpenzime 
operative 

Prokurimet 
publike 

Dëmi ekonomik sipas fushave për periudhën  Janar - Dhjetor 2018 (në mijë lekë) 



 
5 

SHKELJE TË DISIPLINËS FINANCIARE ME NDIKIM NEGATIV NË PERFORMANCËN E SUBJEKTEVE TË 

AUDITUARA 

 
 

Grafik nr.5 Shkelje të disiplinës financiare në të ardhura dhe shpenzime 

 
Burimi KLSH 

 

Grafik nr. 6 Shkelje të disiplinës financiare në fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve 

Burimi KLSH 
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Auditimet e Performancës (Përmbledhja e pyetjeve kryesore dhe mesazhi auditues) 

 

Për periudhën janar – dhjetor janë evaduar 18 auditime performance me tematikë si më poshtë: 

 

Tabela nr.3 Auditimet e Peformances sipas fushave  

1. Reformat qeveritare 2. Projektet mjedisore 

Performanca e Arkivit të Shtetit 

Performanca e Autoritetit Financiar të 

Mbikëqyrjes (AMF) 

Funksionimi i Bashkive në Kuadër të Reformës 

Administrative-Territoriale 

Strategjia antikorrupsion 

Varfëria në Shqipëri dhe roli i shtetit në zbutjen 

e saj 

Menaxhimi i mbetjeve spitalore 

Menaxhimi i Zonave të Mbrojtura 

Detare 

Cilësia e ujit të pijshëm për 

konsumatorët 

Përmbytja, parandalimi, mbrojtia, 

gadishmeria 

Menaxhimi i Përpunimit të Mbetjeve 

të Ngurta në Impiantin e Bashkisë 

Fier” 

3. Projektet infrastrukturore 4. Shërbimet socio-ekonomike 

Performanca e Urgjencës mjekësore 

Receta dhe nënshkrimi elektronik 

Parqet rekreative në Tiranë 

 

Performanca e ISHTI 

Financimi i klubeve shumë sportesh 

Menaxhimi i plazheve publike 

Partneriteti global fokusuar në 

zhvillimin e kapaciteteve njerëzore 

Cilësia dhe tarifimi i shërbimeve 

studentore pranë IAL publike 

 

Gjetjet, Konkluzionet dhe Rekomandimet të ndara sipas dimensionit të 3E-ve të performancës 

 

Tabela nr.4 

Dimensionet e 

Performancës 

3E-të 

Gjetje Konkluzione 

Rekomandime 

Masa 

organizative 

Për 

përmirësim 

ligjor 

Shuma 

(masat) 

Ekonomicitet 52 26 5  2 7 

Eficencë 291 129 124 19 143 

Efektivitet 416 264 252 42 294 

Total 759 419 381 63 444 

 

Grafik nr.7   Dimensionet e Performances 
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REKOMANDIMET SIPAS NATYRËS 

KLSH, gjatë vitit 2018, ka adresuar rekomandime për institucionet publike të audituara. Masa për 

përmirësime ligjore, masa organizative, masa administrative dhe masa disiplinore gjithsej për 

periudhën Janar – Dhjetor 2018 janë 4232 masa, nga të cilat janë pranuar 858 e masave të 

rekomanduara dhe 3392 masa janë në proces shqyrtimi nga subjektet.  

Grafik nr.8  Rekomandimet sipas natyrës 

 
Burimi KLSH 

 

KALLËZIMET PËR NDJEKJE PENALE 

Gjatë kësaj periudhe, nga ana e KLSH-së janë bërë 41 kallëzime dhe indicie penale*, për drejtues 

kryesisht të rangut të mesëm dhe të lartë, konkretisht në këto institucione:   

1) Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit  (Titullari i Institucionit);  

2) Ministria e Kulturës2; 

3) Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (Indicie për dijeni, analizë dhe vlerësim 

të elementëve të veprës penale). 

                                                 
2
 Lidhur me shkeljet ligjore të evidentuara në Ministrinë e Kulturës, KLSH ka përcjellë indicie penale, për personat e 

ngarkuar me funksione ligjore në procedurën e shqyrtimit/pranimit të projekt zbatimit “Për krijimin dhe funksionimin e 
Qendrës Multifunksionale të Shërbimeve në Qytetin Antik të Butrintit”. 
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4) Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kamëz - Vorë (Ish-përgjegjës i sektorit të legalizimit, Përgjegjës i 

sektorit të legalizimit, Specialist i sektorit të hartografisë, Ish-përgjegjës i sektorit të hartografisë, 

Ish-përgjegjës i sektorit të hartografisë, Ish-përgjegjës i sektorit të hartografisë, Specialiste në 

zyrën e legalizimit); 

5) ZVRPP Malësi e Madhe (Ish regjistrues, Ish regjistrues, Ish specialist);  

6) ZVRPP Elbasan (Specialiste, Specialist, Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, Ish-

regjistrues, Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, Specialist, Specialist, Ish-

specialist);  

7) Enti Rregullator i Energjisë (ERE) (Kryetar i Entit Rregullator të Energjisë);  

8) Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar (Zv.Drejtor i AAC); 

9) Bashkia Belsh (Kryetar i Bashkisë, Drejtor i Bujqësisë, Ish – përgjegjës i Urbanistikës, Ish-juriste) 

{Në cilësinë e anëtarëve të KVO-së}; 

10) Bashkia Belsh (Kryetar i Bashkisë, Mbikëqyrës i Kontratës, Kolaudatore, Kolaudator); 

11) Bashkia Rrogozhinë; 

12) Bashkia Rrogozhinë (Mbikëqyrës i punimeve në shoqërinë “C..” sh.p.k); 

13) Bashkia Rrogozhinë (Ish-Kryetar i Bashkisë në cilësinë e Kryetarit të Komisionit të Qiradhënies së 

Tokës Bujqësore të Pandarë). 

14) Universiteti Fan S.Noli Korçë (Inxhinier Ndërtimi, më cilësinë e Mbikëqyrësit të Punimeve); 

15) Spitali Universitar i Traumës; 

16) ZVRPP Fier (Ish Regjistrues, Përgjegjës Zone, Jurist, Specialist, Zv/Regjistrues, Ish Regjistrues, 

Specialist); 

17) ZVRPP Tiranë (Ish Regjistruese, Specialist dhe Ish Përgjegjës Zone, Ish Përgjegjëse e Sektorit të 

Legalizimeve, Specialist, Ish Specialist Hartograf, Përgjegjës Sektori); 

18) Drejtoria Rajonale e Mjedisit Berat (Drejtor i DRM Berat, Tre Specialist të Vlerësimit të Ndikimit 

në Mjedis); 

19) Hekurudha Shqiptare Sha Durrës; 

20) Spitali Rajonal Shkodër (Ish-Drejtor i Spitalit Rajonal Shkodër); 

21) Bashkia Lezhë, ish komuna Ungrej (Administrator, në cilësinë e titullarit të AK, Ish-përgjegjëse e 

Zyrës së Financës, në cilësinë e kryetarit të KVO, Nëpunës i Gjendjes Civile, Ish-sekretar i Këshillit të 

Komunës); 

22) Bashkia Lezhë, ish komuna Blinisht (Sekretar, në cilësinë e Kryetarit të KVO, Administrator, 

Specialiste në Zyrën e Tatimeve, Ish-Arkivist, Specialist pyjesh); 

23) Bashkia Lezhë, ish komuna Zejmen  (Ish- Kryetar i Komunës, Ish-përgjegjës i Zyrës së Financës); 

24) Bashkia Lezhë (Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit); 

25) Bashkia Këlcyrë (Specialist i Kadastrës (në cilësinë e Kryetarit të KVO, Përgjegjëse e Zyrës së 

Taksave dhe Tarifave Vendore (Në cilësinë e anëtarëve të KVO-së), Inspektor i Taksave dhe 

Tarifave Vendore (Në cilësinë e anëtarëve të KVO-së); 

26) Bashkia Konispol (Përgjegjësi i Zyrës së Financës, Drejtori i Urbanistikës, Specialiste Juriste, 

Specialist i Drejtorisë së Urbanistikës, Specialist i Drejtorisë së Urbanistikës, Ish-Zv/Kryetari i 

Bashkisë Konispol, Specialist i Drejtorisë së Bujqësisë); 

27) Indicie për hetime të mëtejshme mbi veprime mashtruese në dëm të imazhit të KLSH-së, për 

Znj.I.K., për konsumimi e figurës së veprës penale të “Mashtrimit”, parashikuar në nenin 143 të 

Ligjit nr.7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, me ndryshimet përkatëse, 

dërguar Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

28) ALUIZNI Lushnje; 
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29) ALUIZNI Qarku Durrës (Ish-Drejtor i Drejtorisë Rajonale, Ish-Drejtor i Drejtorisë Rajonale, 

Specialist/Hartograf, Specialist/Juriste); 

30) ZVRPP Sarandë (Ish-Regjistruese, Ish-Zv.Regjistrues, Specialist Hartograf, Përgjegjëse e Sektorit 

të Regjistrimit, Ish-specialist jurist, Ish- Specialist Jurist, Ish-specialist Jurist, Ish-Regjistruese, Ish 

Specialist Jurist, Ish Specialist Hartograf, Ish Regjistrues, Ish Regjistrues); 

31) Bashkia Dibër (Ish-Kryetar i Bashkisë, Drejtor i zyrës së Financës (në cilësinë e Kryetarit të KVO), 

Ish-Përgjegjësit dhe Përgjegjësit e Sektorit (në cilësinë e anëtarit të KVO); 

32) Bashkia Korçë (Ish-komunat Voskopojë, dhe Bulagerc); 

33) Bashkia Kolonjë; 

34) Bashkia Gjirokastër; 

35) Bashkia Gjirokastër; 

36) Bashkia Shijak (Kryetar, në cilësinë e  Titullarit të Autoritetit Kontraktor; Nënkryetar, në cilësinë e  

Kryetarit të KVO; Ish Nënkryetar, në cilësinë e  Kryetarit të KVO; Shefe Finance, në cilësinë e  

anëtarit të KVO; Përgjegjëse e Sektorit të Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, në 

cilësinë e  anëtarit të KVO); 

37) Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve3 (Zv. Drejtor i Përgjithshëm-Indicie); 

38) Porti Detar sh.a.Vlorë (Drejtor i Shoqërisë); 

39) ZVRPP Pogradec (Ish Rregjistrues, Specialist Hartograf, Specialist Jurist, Ish-Specialiste); 

40) Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë (Ish-Drejtor); 

41) Spitali Rajonal Durrës (Ish Drejtor, Ish Drejtore); 

 

Numri i personave të kallëzuar arrin në 112 Drejtues.   

 

Trajtimi i Letrave të qytetarëve 

Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë periudhës janar – dhjetor 2018 ka vijuar të trajtojë me korrektesë dhe 

profesionalizëm letrat dhe ankesat e qytetarëve, të cilët në çdo rast kanë marrë përgjigje, edhe kur 

çështja e ngritur prej tyre ka qenë jashtë kompetencave të institucionit. Megjithatë, edhe në këto 

raste KLSH i ka orientuar qytetarët, nëpërmjet përgjigjeve zyrtare se cilit institucion duhet ti 

drejtohen për të marrë përgjigje për shqetësimet e tyre. Gjatë vitit 2018 KLSH ka trajtuar 447 letra 

dhe ankesa, nga të cilat 157 jashtë kompetencës dhe juridiksionit të institucionit. Nga 290 ankesa në 

kompetencë të KLSH, 192 prej tyre janë verifikuar dhe u është dhënën përgjigje, ndërsa 98 janë në 

proces verifikimi. 

Trajtimi i kërkesave për të drejtën e informimit  

E drejta e informimit si një e drejtë kushtetuese dhe tanimë e parashikuar qartazi në një legjislacion 

të veçantë është e drejtë elementare e çdo individi në një shoqëri demokratike. Që me miratimin e 

ligji të ri nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka pasur një numër në 

rritje kërkesash për informacion nga viti në vit, të ardhura nga individë, subjekte të ndryshme dhe 

OJF. Vetëm gjatë periudhës janar – dhjetor 2018 janë trajtuar dhe u është përcjellë informacioni i 

kërkuar 55 kërkesave, të ardhura në adresën e koordinatorit të informimit të KLSH-së, të cilat 

përfshijnë 40 raporte auditimi. 

 Në grafikun e mëposhtëm pasqyrohen fushat kryesore të shqetësimit publik për çështje të 

qeverisjes në Shqipëri, nga të cilat 9% e ankesave të adresuara KLSH-së i takojnë administrimit 

                                                 
3
 Fshirje e kundraligjshme e detyrimeve nga DPT në vlerën 13,029,713 mijë lekë, si pasojë e mos kontabilizimit 

të detyrimeve të tatim paguesve për akcizë/gjobë.  
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financiar dhe fushës së prokurimit publik; 53% privatizimit dhe kthimit të pronës; 31% fushave të 

tjera dhe 7% trajtojnë çështje të ndryshme. 

Grafik nr.9: Fushat kryesore të shqetësimit publik 

 
Burimi KLSH 

 

*** 
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