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5  

FJALOR I TERMAVE 

 

 

 

Përkufizime 

Në kuadrin e kësaj strategjie do të aplikohen përkufizimet e mëposhtme: 
 

Risku: është përcaktuar si pasiguri e rezultatit, qoftë mundësi pozitive apo kërcënim negativ  i 

veprimeve apo ngjarjeve. 

 

Menaxhim i Riskut: Veprimtari të koordinuara për të drejtuar dhe kontrolluar subjektin lidhur 

me risqet . 

 

Oreksi për Risk : një seri kufijsh, te autorizuar ne mënyre te përshtatshme nga menaxhimi, qe 

i jep secilit nivel te organizatës udhëzim te qarte mbi limitet e riskut qe ato mund te marrin, 

nëse gjykojnë një kërcënim apo kosto të kontrollit, ose një mundësi dhe kostot e përpjekjes për 

ta shfrytëzuar atë. 

 

“Ndikimi” / impakti: përfshin një vlerësim të pasojave të mundshme të çfarëdo ngjarje ose 

rezultati që mbart risk. Duke pasur parasysh që kemi pranuar se risku përfshin rezultate 

negative atëherë kjo mund të merret si vlerësim i humbjes apo dëmit të shkaktuar si rrjedhim i 

rezultatit në fjalë. 

“Mundësia” / probabiliteti: përfshin një vlerësim se sa ka gjasa që të ndodhë ngjarja ose 

rezultati në të vërtetë. 

 

Kontrollet e riskut: një proces , politikë apo procedurë ekzistuese që veprojnë për të zvogëluar 

risqet. 

 

Kontroll i brendshëm : Çdo veprim i ndërmarrë për të adresuar/trajtuar riskun formon atë 

që njihet si “kontroll i brendshëm. 

 

Risk i qenësishëm( Inherent Risk) : Risku i qenësishëm është ekspozimi që del nga një risk 

specifik para se të ndërmerret ndonjë veprim për menaxhimin e tij. 

 

Risku i mbetur (Residual Risk: Ekspozimi i dalë nga një risk specifik pasi është ndërmarrë 

veprimi për menaxhimin e tij dhe duke supozuar se verimi ka qenë efektiv quhet risk i mbetur. 

 

Identifikim i riskut: identifikimi i ngjarjeve të cilat nëse ndodhin do të kenë ndikim në arritjen 

e objektivave. 

 

Vlerësim i riskut: është procesi i vlerësimit të riskut lidhur me impaktin nëse një risk ndodh 

dhe mundësisë që risku të ndodhë. 
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STRATEGJIA E MENAXHIMIT TË RISKUT  

PËR KONTROLLIN E LARTË TË SHTETIT 

 
HYRJE 

 

Strategjia e Menaxhimit të Riskut ofron një qasje të strukturuar dhe koherente për identifikimin, 

vlerësimin dhe adresimin e riskut të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit në Kontrollin e 

Lartë të Shtetit .  

 

Në Mars  të vitit 2015, Kryetari i KLSH –së, z. Bujar Leskaj miratoi Strategjinë e Menaxhimit të 

Riskut, qëllimi i të cilës ishte  të sigurojë që koncepti i menaxhimit të riskut të jetë në themel të 

kulturës organizative nëpërmjet filozofisë së zvogëlimit të riskut dhe vlerësimit të tij,  për çdo 

veprimtari që kryen institucioni i Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

 

Strategjia e Menaxhimit të Riskut në KLSH reflekton të gjitha kërkesat e ISSAI 9130 “Udhëzues për 

Standardet e Kontrollit të Brendshëm për Sektorin Publik- Informacion i zgjeruar për Menaxhimin e 

Riskut Institucional” ,  Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 ”Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” 

, i ndryshuar , Udhëzimit nr.16, datë 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e përgjegjësitë e 

koordinatorit të MFK dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike” i referohet përgjegjësive dhe 

objektivave të vendosura në Strategjinë e Zhvillimit të KLSH 2018-2022 lidhur me sistemin e 

menaxhimit financiar dhe kontrollit. 

Ndërsa risqet strategjikë dhe risqet që lidhen me veprimtarinë bazë të auditimit janë adresuar në 

dokumentin strategjik të zhvillimit të KLSH, 2018 -2022, Strategjia e Menaxhimit të Riskut synon të 

sigurojë një program sistematik të vazhdueshëm të menaxhimit të rrezikut me një qasje të 

qëndrueshme për zbatimin e saj në të gjitha aktivitetet e menaxhimit financiar të Kontrollit të Lartë 

të Shtetit. Ajo është gjithëpërfshirëse dhe e strukturuar për të identifikuar, vlerësuar dhe menaxhuar 

riskun e institucionit në kuadrin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit. SMR synon të 

ndërtojë dhe të nxisë zhvillimin duke u bazuar në rishikime të rregullta dhe procese të përditësimit të 

vlerësimeve dhe si e tillë fokusohet kryesisht si në risqet e nivelit strategjik ashtu dhe ato operacional. 

 

Kjo Strategji e Menaxhimit të Riskut është e bazuar në një program të kontrollit të brendshëm dhe 

menaxhimit të riskut të nevojshëm për të maksimizuar burimet në dispozicion dhe që është projektuar 

për t'iu mundësuar KLSH - së që të përmbushë objektivat dhe kërkesat e tij ligjore dhe të maksimizojë 

vlerën e rezultateve të punës audituese duke minimizuar risqet e brendshme ashtu dhe ato të jashtme:  

publikut, parlamentit dhe palëve të tjera të interesit. 

  

Për të menaxhuar në mënyrë efektive risqet të cilat janë të qenësishme në kryerjen e veprimtarive në 

KLSH promovohet  një kulturë drejtimi që angazhon të gjithë stafin, në të gjitha nivelet, pasi të gjithë 

janë njëkohësisht marrës risku dhe përgjegjës risku. Për këtë qëllim KLSH synon që ta kthejë 

menaxhimin e riskut të në pjesë e kulturës së saj organizative të integruar në planet dhe veprimtaritë 

e përditshme të punës.  

 

Menaxhimi i riskut nuk shikohet si një program i shkëputur, por   si përgjegjësi e çdo punonjësi në 

KLSH, të çdo niveli deri në hierarkinë më të lartë drejtuese. Ai është i përfshirë  në të gjitha sistemet 

e menaxhimit dhe planifikimit të veprimtraisë institucionale po ashtu dhe në hartimin e Strategjisë së 

Zhvillimit të KLSH dhe  vendosjen  e objektivave,  KLSH është e angazhuar për të punuar në 

partneritet për të menaxhuar riskun përtej kufijve të brendshëm ashtu dhe në ambientin 

ndërinstitucional rrezikun në kufijtë midis organizatave. 
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 I. STRATEGJIA ZHVILLIMIT TË KLSH 2018 -2022 

 

 

Në Dhjetor 2017, Kontrolli i Lartë i Shtetit nëpërmjet miratimit të Strategjisë së Zhvillimit 2018 – 

2022, vendosi fokusin strategjik i udhëhequr nga konceptet dhe parimet e adresuara në dy Rezolutat 

e rëndësishme të Asamblesë së Përgjithshme, të cilat kanë pranuar dhe theksuar “...rolin e 

Institucioneve Supreme të Auditimit në promovimin e një administrate publike efektive dhe të 

përgjegjshme, të favorshme për realizimin e prioriteteve të zhvillimit. Ato luajnë një rol kritik në 

luftën kundër mashtrimeve financiare dhe praktikave të korruptuara”. Gjithashtu, moto e Kongresit 

të XXI – të INCOSAI-t: “Auditimi Kombëtar në shërbim të Qeverisjes së Mirë Kombëtare”1, përbën 

thelbin e qëllimeve strategjike dhe objektivave të zhvillimit të KLSH-së për periudhën 2018-2022. 

 

KLSH, si partner aktiv i rrjetit ndërkombëtar të institucioneve supreme të auditimit, ka integruar në 

kornizën e zhvillimit strategjik mesazhet e përciella nga Kongresi i XXII i INCOSAI-t « Institucionet 

Supreme të Auditimit (SAI-et) në shërbim të qytetarëve » dhe «Të bashkuar në ambicie dhe 

vendosmëri» duke përcaktuar si moto të Strategjisë së Zhvillimit të KLSH-së për periudhën 2018-

2022: 

 

 

“KLSH shërbestar i qytetarit”  

 

Menaxhimi strategjik institucional është udhëhequr drejt normave dhe parimeve ndërkombëtare të 

auditimit të jashtëm publik, duke qenë në konvergjencë të plotë me Strategjinë e Zhvillimit të 

EUROSAI-t dhe të INTOSAI-t dhe duke përmbushur në këtë mënyrë pritshmëritë e palëve të 

interesit, përgjatë gjithë periudhës së implementimit të strategjisë. 
 

KLSH synon të jetë një model i ri për auditimin publik rajonal, një qendër për studimin e sfidave 

bashkëkohore të auditimit në fushat ekonomike, sociale dhe politike dhe bazuar në analizën e 

“rrënjës” së faktorëve shkak-pasojë dhe një institucion, që udhëheq nëpërmjet shembullit për të sjellë 

vlerë dhe krijuar impakt pozitiv në jetën dhe dinjitetin e qytetarëve.  

Strategji a Zhvillimit 2018 -2022 përcakton misioni dhe vizionin e KLSH , mbështetur në vlerat dhe 

parim si një Institucion i Lartë i Auditimit publik modern.  

Misioni përbën boshtin i cili përcakton identitetin institucional që Kontrolli i Lartë i Shtetit ka krijuar 

përgjatë rrugëtimit të tij dhe që do të sigurojë qëndrueshmërinë në të ardhmen.  

Misioni: KLSH është  institucion i pavarur kushtetues, i ndërtuar që ti shërbejë qytetarit 

shqiptar, të jetë “agjent” i Kuvendit dhe palëve të interesit duke i informuar në mënyrë të 

vazhdueshme, të paanshme dhe të plotë, mbi përgjegjshmërinë që qeveria dhe entet publike 

tregojnë në përdorimin e kontributit të taksapaguesve shqiptarë e duke kontribuar në 

përmirësimin e qeverisjes nëpërmjet luftës kundër korrupsionit. 

Në përmbushje të misionit të tij dhe në zbatim të Ligjit nr.154/2014 “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartët të Shtetit” KLSH kryen auditime financiare, të përputhshmërisë, 

të rregullshmërisë, të performancës, të teknologjisë së informacionit, si edhe ndërmerr vlerësime të 

sistemit të menaxhimit financiar e kontrollit dhe njësive të auditimit të brendshëm të strukturave 

qeveritare dhe enteve të tjera publike.  

                                                      
1Deklarata e Kongresit të XXI të INCOSAI-t, Pekin, Tetor 2013,  “40-VJET Deklarata e Limës 1977-2017”  Seria 

Botime KLSH-16/2017/83  
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Vizioni: KLSH është një institucion model që udhëheq nëpërmjet shembullit, që nxit  rritjen e 

përgjegjshmërisë, transparencës, dhe përdorimit me efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet të 

pasurisë publike, duke forcuar integritetin dhe besimin e publikut tek institucioni, për të qenë 

vlerë e shtuar për shoqërinë dhe të sjellë ndryshim në jetën e qytetarëve.  

Vizioni ynë shkon përtej qasjes tradicionale të fokusuar në vlerësime dhe konstatime. Audituesit e 

jashtëm publikë e realizojnë aktivitetin e tyre jo vetëm duke vepruar por duke bashkëvepruar 

nëpërmjet rekomandimeve dhe këshillimeve të subjekteve publike të audituara për të maksimizuar 

vlerën e parasë publike.  

KLSH  do të vazhdojë të veprojë si një agjent ndryshimi, në shërbim të qytetarit dhe të qeverisjes së 

mirë , duke reflektuar vlerat dhe parimet e një SAI modern, anëtar i komunitetit të INTOSAI-t i 

udhëhequr nga motoja “Të gjithë të bashkuar në ambicie dhe vendosmëri”2.  

Vlerat dhe parimet e KLSH janë mbështetur në Standardet Ndërkombëtarë të Auditimit (SNA), në 

parimet e ISSAI 12, “Vlera dhe Përfitimet e Institucioneve Supreme të Auditimit - Një ndryshim në 

jetën e qytetarëve”. Këto parime përcaktojnë mënyrën sesi institucioni duhet të performojë për të: 

forcuar përgjegjshmërinë, transparencën dhe integritetin e qeverisë dhe njësive të sektorit publik;  

demonstruar rëndësinë e vazhdueshme për qytetarët, Parlamentin dhe aktorët e tjerë; dhe, për të qenë 

një organizatë model që udhëheq nëpërmjet shembullit. 

Zhvillimet për periudhën e ardhshme janë përcaktuar mbështetur në vlerësime dhe analiza, në 

referencë të asaj se çfarë është bërë dhe çfarë synohet të arrihet nga KLSH, gjithnjë drejt përmbushjes 

së misionit dhe vizionit e duke ruajtur e zhvilluar vlerat e parimet tona. 

Objektivi i tretë i ISSAI-t 12, sipas të cilit “SAI duhet të jetë një organizatë model që udhëheq 

nëpërmjet shembullit’’, përbën boshtin mbi të cilin është hartuar Strategjia e Zhvillimit të KLSH-së 

dhe që synon të sigurojë: transparencën dhe përgjegjshmërinë e duhur; qeverisjen e mirë; 

pajtueshmërinë me Kodin e Etikës; ndërtimin e kapaciteteve nëpërmjet promovimit të të mësuarit dhe 

shpërndarjes së njohurive.  

Ky vizion konkretizohet në tri qëllime strategjike, të cilat më pas janë detajuar në objektiva  në të 

cilat KLSH do të fokusojë veprimtarinë e saj për vitet 2018-2022 dhe që konsistojnë në:  

 

 

                                                      
2 Kongresi i XXII i INTOSAIT në Abu d’Habi, “40-VJET Deklarata e Limës 1977-2017”, Seria Botime KLSH-16/2017/83 
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• 1.1. Forcimi i pavarësisë dhe mandatit të KLSH

• 1.2. Auditimi mbi bazë risku – qasje efektive e auditimit;

• 1.3. Kryerja e Auditimit Financiar në përputhje me
standardet ndërkombëtare të auditimit

• 1.4. Fokusi në rritje drejt Auditimit te Performancës

• 1.5. Thellimi në Auditimin e Teknologjisë së
Informacionit

• 1.6 Konsolidimi i Auditimit të Përputhshmërisë
vlerësuar sipas kërkesat e ISSAI-ve

• 1.7 Cilësia si prioritet i KLSH - Përmirësimi i cilësisë dhe
Përfitimi nga Auditimet e KLSH

• 1.8 Forcimi i ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve,
rritja e nivelit të rekomandimeve të pranuara dhe të
zbatuara

• 1.9. Rritja e impaktit të raportimeve nëpërmjet rritjes së
përdoruesve të produkteve të KLSH-së

• 1.10. Roli i KLSH-së në luftën kundër korrupsionit

Qëllimi 1:

Rritja e impaktit të 
punës audituese me 

fokus 6E-të

• 2.1. Korniza Matjes Performancës - si mjet vlerësimi dhe
faktor zhvillimi

• 2.2. Zbatimi i Standardeve Profesionale nëpërmjet
zhvillimit të metodologjive dhe standardeve të aplikueshme
në përputhje me praktikat më të mira ;

• 2.3. Nxitja dhe promovimi i vlerave të larta profesionale të
audituesve ;

• 2.4. Forcimi i sistemit të strukturuar të edukimit profesional
nëpërmjet çertifikimit të audituesve publikë dhe zhvillimit
të vazhdueshëm;

• 2.5. Implementimi dhe monitorimi i vazhdueshëm i
dokumentit të Politikave të Burimeve Njerëzore të KLSH-së;

• 2.6. Integriteti si vlerë themelore;

• 2.7. Forcimi i Sistemit të Kontrollit të Brendshëm

Qëllimi 2:

Optimizimi i 
kapaciteteve 

profesionale, aftësive 
audituese, 

procedurave të 
punës, logjistikës dhe 
funksioneve të tjera 

mbështetëse.

•3.1 Konsolidimi i marrëdhënieve të KLSH-së me Parlamentin

•3.2. Roli i KLSH në Axhendën e vitit 2030 për Zhvillim të 
Qëndrueshëm

•3.3. Implementimi dhe monitorimi i vazhdueshëm i Strategjisë për 
Komunikim të KLSH-së;

•3.4. Thellimi dhe shtrirja e bashkëpunimit me institucionet e tjera

Qëllimi 3:

Përmirësimi i kanaleve 
të komunikimit dhe 

bashkëpunimit
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II. MJEDISI STRATEGJIK DHE ANALIZA SWOT3 
 

Hartimi i Strategjisë së Zhvillimit për periudhën 5-vjecare 2018-2022, nga KLSH është mbështetur 

mbi një studim të hollësishëm të mjedisit strategjik dhe në analizën SWOT.  

Strategjia e Zhvillimit prezanton informacion të rëndësishëm mbi këtë analizë  e cila përshkruan 

mjedisin aktual si dhe një vlerësim të përgjithshëm të faktorëve strategjikë për periudhën si më 

poshtë.  

Ambienti në të cilin Kontrolli i Lartë i Shtetit funksionon, vepron e bashkëvepron karakterizohet 

nga një shkallë e lartë kompleksiteti, diversiteti dhe ndryshueshmërie. Studimi, analiza dhe 

perceptimi i drejtë i këtij ambienti, të kushtëzuar nga faktorë të brendshëm e të jashtëm, 

konsiderohen thelbësorë në formulimin e Strategjisë së Zhvillimit, të planit të veprimit apo në 

vendimmarrjen lidhur me programimin e çdo elementi apo aktiviteti  të veçantë.  

 

II.1. MJEDISI STRATEGJIK. 

Zhvillimet strategjike të mjedisit në të cilin vepron dhe bashkëvepron KLSH janë analizuar me 

qëllim identifikimin e zhvillimeve strategjike të brendshme e të jashtme, faktorëve dhe situatave të 

cila kanë apo parashikohet të kenë impakt në punën dhe rezultatet e Kontrollit të Lartë të Shtetit, si 

auditimi i jashtëm publik. Qeveria ka miratuar Strategjinë e Menaxhimit të Financave Publike 

(MFP) 2014 -2020 , duke vendosur si objektiv të përgjithshëm:  arritjen e një buxheti  më të mirë-

balancuar dhe të qëndrueshëm me një raport të ulur të borxhit publik nëpërmjet konsolidimit të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe proceseve të auditimit, dhe ku ekzekutimi i buxhetit është 

i lidhur siç duhet me politikat e Qeverisë. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit i përfshirë nën shtyllën 6 të kësaj strategjie, lidhet në mënyrë të 

drejtpërdrejtë me qëllimin e kësaj strategjie për rritjen e transparencës  për Parlamentin, sektorin 

financiar, komunitetin e biznesit, partnerët ndërkombëtarë dhe publikun e gjerë, politikat e ndjekura 

dhe përpjekjet e bëra nga Qeveria për forcimin e MFP-së në vend. Respektimi i programit buxhetor 

afatmesëm është me rëndësi për uljen e rrezikun e  angazhimeve të pafinancuara dhe të detyrimeve 

të prapambetura. Edhe në kuadrin e shpenzimeve të rritura në buxhetin e vitit 2018, projektet e reja 

të planifikuara po lënë më pak hapësirë për angazhimet ekzistuese. 

Kuadri ligjor për prezantimin e Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik (KBFP) përcaktohet në 

ligjin “Për Auditimin e Brendshëm” të vitit 2015 dhe ligjin “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin” të vitit 2010 , i ndryshuar. Këto ligje ofrojnë një kuadër ligjor për zbatimin e tri 

elementëve bazë  të KBFP-së, specifikisht Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin (MFK), një 

Auditues i Brendshëm (AB) i pavarur nga pikëpamja funksionale dhe një Njësi Qendrore 

Harmonizimi (NjQH) për përgatitjen e metodologjive dhe standardeve për MFK-në dhe AB-në. Roli 

kyç dhe përgjegjësia për zhvillimin dhe zbatimin e KBFP-së i mbetet Ministrisë së Financave, e cila 

përmbush rolin e saj nëpërmjet operacioneve të Njësisë Qendrore të Harmonizimit të Menaxhimit 

dhe Financiar Kontrollit (NJQH/MFK), Njësisë Qendrore të Harmonizimit të Auditimit të 

Brendshëm (NJQH/AB) dhe Drejtorisë së Inspektimit Financiar Publik, në bashkëpunim me njësitë 

e  institucionet buxhetore. 

Megjithatë, përpjekjeve të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e strategjisë, nuk 

është kuptuar ende plotësisht nga të gjitha njësitë publike roli kryesor i MKF-së për një performancë 

më të mirë, dhe për të siguruar më shumë transparencë, eficiencë dhe efektivitet në lidhje me 

shpenzimin e parave publike. Ka ende një nivel të ulët ndërgjegjësimi, duke filluar nga drejtimi më 

i lartë, për përfitimet nga një sistemi i shëndetshëm të kontrollit të brendshëm për përgjegjshmërinë 

menaxheriale. Për rrjedhojë, KLSH luan një rol të rëndësishëm në vlerësimin në tërësi të proceseve 

                                                      
3 Strategjia e Zhvillimit te KLSh 2018 – 2022, botim KLSH, 2018 
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të menaxhimit të riskut si dhe bashkërendimin e veprimtarive që lidhen me identifikimin dhe 

vlerësimin e risqeve, që vënë në rrezik arritjen e objektivave të njësive dhe ngritjen e sistemit për 

menaxhimin e riskut, në përpjesëtim me përmasat  e ekspozimit te tij në subjektet e audituara. 

KLSH ka rinovuar Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Ministrinë e Financave, në prill 2017  duke 

nxitur kështu bashkëpunimin e ndërsjellët në funksion të rritjes së efektivitetit të të dy institucioneve 

të auditimit të jashtëm dhe të brendshëm dhe duke forcuar dhe theksuar rolin e tyre të përbashkët në 

luftën kundër korrupsionit. Kjo marrëveshje synon kryerjen e aktiviteteve me interes të përbashkët 

duke ruajtur dhe respektuar parimin bazë të auditimit, pavarësinë si dhe në përputhje me standardet 

e INTOSAI-t  për përdorimin e punës së auditimit të brendshëm nga auditimi i jashtëm.  

Fushat kryesore që kërkojnë më shumë vëmendje dhe që përfshijnë monitorimin e njësive 

jobuxhetore, menaxhimin e investimeve publike, lidhje më të mirë midis strategjive sektoriale dhe 

buxhetit, monitorim sistematik të detyrimeve, përmbushja e gjetjeve të auditit të jashtëm si dhe një 

rol më i fuqishëm i Parlamentit si institucioni kryesor i llogaridhënies. Forcimi i menaxhimit të 

financave publike duhet të jetë një prioritet për Shqipërinë. Arritja e vlerës më të mirë të parave që 

vijnë nga fonde publike është edhe rruga më efektive për përmirësimin e shërbimeve bazë për 

qytetarët4 

Investimet publike nëpërmjet PPP-ve janë tashmë më shumë prezent në programin e Qeverisë, dhe 

mbartin risqe të konsiderueshme fiskale dhe të zbatimit. Vlerësimi dhe monitorimi i projekteve PPP 

përbejnë një sfidë tjetër për veprimtarinë e KLSH në përmbushje të misionit të tij kushtetues. 

Privatizimi i pronës shtetërorë dhe në mënyrë të veçantë privatizimet strategjike mbartin risqe të 

konsiderueshme me impakt të rëndësishëm në buxhetin e shtetit. Kontrolli i Lartë i Shtetit do të 

vijojë ndjekjen  hap pas hapi të procesit dhe nëpërmjet raporteve të tij, me rezultatet e vlerësimeve 

të japë siguri të arsyeshme tek Kuvendi i Shqipërisë në lidhje me abuzimet, parregullsitë, 

korrupsionin apo mashtrimin financiar që mund të kenë shoqëruar këto procese.  

Menaxhimi i borxhit përfaqëson një nga fushat më të rrezikuara të menaxhimit të financave publike. 

Politikat e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë duket se nuk kanë mundur të lehtësojnë nivelin 

e borxhit dhe për më shumë mbartin rrisqe të huamarrjes në monedhë të huaj dhe me kushte jo të 

buta. Po kështu, shlyerja dhe parandalimi i detyrimeve të prapambetura mbetet në një situatë jo 

transaprente. Ndërkohë që u shënuan disa përpjekje për uljen e nivelit të detyrimeve të mbartura, 

nuk ka ende një menaxhim efektiv në drejtim të parandalimit të grumbullimit të detyrimeve të reja. 

KLSH pritet që me vlerësimet e tij të nxisë transaprencën dhe përgjegjshmërinë që në procesin e 

planifikimit të buxhetit e deri në ekzekutimin përfundimtar të tij.  

Qeverisja elektronike (e-governance) ka sjellë ndryshime të rëndësishme në ambientin e 

komunikimit dhe shërbimeve ndaj qytetarëve. Aplikimi i sistemeve elektronike në fusha të 

rëndësishme si prokurimi publik, sistemi i thesarit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, apo 

dhe ato në dogana dhe tatime sjellin si nevojë zhvillimin e kapaciteteve të KLSH në drejtim të 

përdorimit të infrastrukturës së TI-së dhe auditimit të sistemeve të TI-së, si mbështetje për 

efektivitetin e llojeve të tjera të auditimit. Ligji i KLSH nr.154.2014 , përcakton detyrimin për 

dhënien e opinionit mbi ekzekutimin e buxhetit. Po kështu nevoja për auditimin e pasqyrave 

financiare të subjekteve publike në pajtueshmëri me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit 

Publik, kërkon që fokusi i punës audituese të jetë rritja e numrit dhe cilësisë së auditimeve 

financiare. Ligji ri për vetëqeverisjen e njësive vendore si dhe kuadri ligjor për financimin e njësive 

vendore, përfshin angazhime të reja për KLSH në drejtim të llojit të auditimit që do të aplikohet mbi 

këto subjekte.  

Qeveria ka adoptuar Strategjinë Kombëtare mbi Luftën Kundër Korrupsionit e cila  bazohet në tre 

komponentë kryesorë:  rritja e ndërgjegjësimit, parandalimi, dhe  dënimi.  Kontrolli i Lartë i Shtetit 

është një faktor i rëndësishëm në kuadrin e përgjithshëm të luftës kundër korrupsionit. Treguesit e 

arritur në zbulimin e rasteve të mashtrimit financiar dhe korrupsionit dëshmojnë rolin aktiv dhe 

                                                      
4Maryam Salim, përfaqësuese e BB në Shqipëri, Deklaratë përmbyllëse e ekipit për konsultimin sipas Nenit IV, për vitin 2017 
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kontributin që produktet e punës audituese kanë në identifikimin e rasteve korruptive ashtu dhe në 

rritjen e përgjegjshmërisë në përdorimin e fondeve publike. Si hallkë shumë e rëndësishme në 

zinxhirin e krijimit të një mjedisi dhe kulture antikorrupsion, KLSH do të vijojë të jetë e angazhuar 

plotësisht dhe efektivisht në këtë luftë, jo vetëm me zbulimin por dhe në parandalimin e korrupsionit 

në çdo qelizë të qeverisjes.  

II.2. ANALIZA SWOT 

KLSH është e ndërgjegjshme se është e pamundur të projektosh një të ardhme të suksesshme pa 

vlerësuar më parë në mënyrë analitike faktorët që e ndihmojnë, frenojnë apo e pengojnë procesin, 

nga çdo këndvështrim dhe në çdo pikëpamje të të gjithë burimeve të brendshme e të jashtme, por 

duke u fokusuar qartësisht në qëllimet dhe objektivat afat-shkurtër dhe afat-gjatë, si dhe në sfidat e 

së ardhmes.  

Si një mjet  për planifikimin strategjik, KLSH ka përdorur Analizën SWOT  për të vlerësuar fuqitë, 

dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet që janë pjesë e veprimtarisë së saj, pra çka ekziston në kushtet 

aktuale dhe që kanë apo mund të kenë impakt të konsiderueshëm në aspiratat dhe qëllimet strategjike 

të institucionit. 

Kjo analizë ka mundësuar që KLSH-ja të krijojë njohje të thellë dhe të plotë të gjithë faktorëve të 

përfshirë në procesin e vendimmarrjes strategjike dhe që konkretizohet në këtë Strategji Zhvillimi 

për periudhën 5 vjeçare që përfshin vitet 2018-2022. 

Analiza  SWOT është përdorur si një qasje tradicionale për të humultuar dhe analizuar eksperiencat 

pozitive dhe jo pozitive, të cilat mundësojnë identifikimin e alternativave  të reja dhe rrugë, të sigurta 

për zhvillimin dhe modernizimin e institucionit në të ardhmen e afërt dhe afatgjatë. Gjetjet e kësaj 

analize kanë shërbyer për përcaktimin e qartë të qëllimeve dhe objektivave strategjike të përvijuara 

në Strategjinë e Zhvillimit të KLSH për vitet 2018 -2022.  

 

Analiza SWOT e paraqitur në vijim, tregon se objektivat kryesorë të strategjisë duhen fokusuar në 

rritjen e eficiensës drejtuese, përmirësimin e kapaciteteve audituese dhe rritjen e rolit të komunikimit 

brenda dhe jashtë institucionit. Kjo analizë, duhet plotësuar me një analizë më rigoroze risku për të 

kuptuar më në thellësi aspektet e cënueshme organizacionale, si edhe për të përftuar një metrikë më 

saktë të objektivave që duhen vendosur. 

 

Më poshtë Analiza SWOT e strukturuar sipas kategorive përkatëse paraqitet në vijim: 
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Analiza SWOT - Strategjia 2018‐2022 

 Fuqite Dobësitë 

A
sp

ek
tiligjo

r &
rregu

llativ
 

Adoptimi i Standarteve Ndërkombëtare të 

Auditimit ISSAI (Ligj, Rregullore, Manuale 

auditimi) 

 

Kuadri rregullator dhe manulae 

auditimi ne proces rishikimi 

Procese pune dhe mbështetëse të përshkruara  dhe 

detajuara në dokumente strategjike, taktike dhe 

operacionale. 

Cikël reaktiv i rishikimit dhe 

përditësimit të rregulloreve,  

manualeve, etj.A 

 

Adoptim periodik i SAI‐PMF përmes modelit 

hibrid për të shmangur devijimet në vetëvlerësim. 

Sistem jo i konsoliduar vetëvleresimi 

per zbatimin e PMF  

 

A
sp

ek
tio

rgan
izativ

 

Hierarki e qartë për arritjen e objektivave 

institucionale, me tre linja operacionale dhe një 

mbështetëse, si edhe me 5 nivele  horizontale. 

 

Ineficiencë hiearkike në disa hallka të 

saj  

 

Investimet në rritjen e kapaciteteve audituese në 

tërësi për çdo lloj auditimi, duke u fokusuar në 

drejtim të auditimeve të performancës dhe të IT, 

si qasjet audituese më produktive ndaj sfidave të 

kohës. 

 

Ekzistenca dhe përdorimi i instrumentave të 

duhur për rritjen e integritetit dhe etikës së 

stafitauditues. 

Pamjaftueshmëri kapacitetesh 

njerëzore (në sasi) për të 

mbuluar me auditim të gjithë 

sfidat që ofron realiteti 

shqiptar. 

Mbështetja në një aparat metodologjik të zhvilluar  

dhe 

të ngjashëm me atë të institucioneve më të 

zhvilluara homologe. 

Rezistenca për të ndryshuar, ndikimi 

i traditës së trashëguar ne praktikën 

audituese. 

Kultura institucionale e lidershipit në favor të 

transparencës dhe llogaridhënies së shëndetshme 

brenda dhe jashtë KLSH‐së. 

Delegimi i dy apo më shumë 

detyrave paralele tek vartësit(për 

efekte të mbingarkesës), duke 

sjellë shpërqëndrim nga puna 

audituese. 

Politika për motivimin dhe promovimin e rritjes 

në karrierë të stafit bazuar në merita dhe aftësi. 

Mospërputhja e konstatuar e 

trajnimeve me nivelin dhe 

perspektivën e audituesve. 

 Ndërtimi i strukturës institucionale bazuar në 

filozofinë e rritjes dhe përmirësimit të 

vazhdueshëm në të  gjitha 

dimensionet. Udhëheqje përmes shembullit. 
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Menaxherë me grada shkencore, përvojë të 

gjatë institucionale dhe njohuri të thelluara 

në fushën e 

auditimit. 

 

Auditues me përvojë dhe formim të larmishëm 

akademik. 
 

Testime periodike të strukturuara për rifreskimin 

dhe shtimin e njohurive audituese me synim 

mbajtjen e postit aktual të punës dhe avancimin në 

karrierë. 

Vështirësi në përthithjen e qasjeve 

inovative në auditime. 

A
sp

ek
ti fin

an
ciar 

Buxhet normal për të kontraktuar ekspertizë të 

jashtme dhe motivuar financiarisht  punonjësit. 

Mungesa e një politike motivimi 

financiar të lidhur me performancën 

në punë. 

A
sp

ek
tio

p
eracio

n
al 

Kryerja e auditimeve të përbashkëta dhe paralele 

me SAI me përvojë në fushën e auditimeve të 

performancës dhe të tjera. 

Vështirësi në implementimin 

eISSAI‐eve. 

Mentorim i strukturuar i audituesve të rinj nga 

kolegë me përvojë. 

Vështirësi në dhënien e opinionit 

mbi pasqyrat financiare të subjekteve 

të audituara. 

Punë audituese e planifikuar dhe e kontrolluar në 

kohë. 

Studim i pamjaftueshëm i 

dokumenteve audituese dhe qasje 

jo e plotë ndaj problemeve 

të konstatuara. 

Impakt domethënës tek subjektet e audituara dhe 

palët e interesit. 

Mangësi ne aplikimin e auditimit 

me bazë risku dhe mangësi në 

metodologjinë audituese. 

Bashkëpunim me strukturat e auditimit të 

brendshëm në subjekte. 

Siguri e pamjaftueshme e kontrollit 

të cilësisë. 

Bashkëpunim me media, akademikë, ekspertë 

dheOJF. 

Mangësi në formulimin e duhur dhe 

të qartë të gjetjeve,konkluzioneve 

dhe rekomandimeve. 
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III. STRATEGJIA MENAXHIMIT TË 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. 

 

Në zbatim të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010  “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” , i 

ndryshuar , Kryetari i KLSH ka miratuar Strategjinë e Menaxhimit për KLSH, e cila 

përditësohet çdo tre vjet ose sa herë që ka ndryshime thelbësore të mjedisit të riskut.  

 

Nëpunësi autorizues analizon dhe përditëson kontrollet që synojnë minimizimin e riskut, cdo 

vit nëpërmjet Monitorimit të SMR dhe përditësimit të Rregjistrit të Riskut. Për të minimizuar 

riskun e mashtrimit dhe të parregullsive, nëpunësi autorizues regjistrojnë dhe raporton masat e 

marra për parandalimin e mashtrimit dhe të parregullsive. 

 

Qëllimi i Strategjisë është të sigurojë që koncepti i menaxhimit të riskut të jetë në themel të 

kulturës organizative nëpërmjet filozofisë së zvogëlimit të riskut dhe vlerësimit të tij, për çdo 

veprimtari që kryen institucioni i Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

 

Strategjia e Menaxhimit te Riskut në Kontrollin e Lartë të Shtetit jep një qasje gjithëpërfshirëse 

dhe të strukturuar për të identifikuar, vlerësuar dhe menaxhuar riskun e institucionit. Ajo synon 

të ndërtojë dhe të nxisë zhvillimin duke u bazuar në rishikime të rregullta dhe procese të 

përditësimit të vlerësimeve. 

Ky dokument përcakton parimet e përgjithshme të menaxhimit të riskut në Kontrollin e Lartë 

të Shtetit, metodë sistematike që përdoret për të identifikuar, analizuar, vlerësuar, trajtuar, 

monitoruar dhe komunikuar risqet kryesore që shoqërojnë përgjegjësitë e KLSH me qëllim 

minimizimin e ngjarjeve negative të paparashikuara dhe maksimizimin e mundësive. 

 

Çdo anëtar i stafit po ashtu dhe strukturat përkatëse kanë të përcaktuara përgjegjësitë  

individuale po ashtu dhe në nivel njësie strukturore për menaxhimin e riskut në përputhje me 

Udhëzimin nr.16, datë 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e përgjegjësitë e 

koordinatorit të MFK dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike” dhe të vendosura në 

këtë Strategji. 

 

Megjithatë filozofia e drejtimit të KLSH konsiston në konceptin se kërkohet një angazhim nga 

i gjithë stafi për të siguruar që rreziqet menaxhohen në mënyrë efikase dhe efektive dhe për të 

siguruar zhvillimin e vazhdueshëm të një kulture të menaxhimit e cila shihet të jetë e drejtë dhe 

i jep një vlerë të lartë ndershmërisë dhe sinqeritetit në të gjitha nivelet e institucionit. Në 

ndodhjen e  ngjarjeve të papritura me/ose të paqëllimshme, menaxhimi i riskut ka të bëjë me 

kuptimin e çfarë shkoi keq dhe kush ishte shkaku, për më tepër duke ndërmarrë veprime për të 

minimizuar mundësinë e ndodhjes së incidenteve të ngjashme.  

 

KLSH synon qe të ketë fleksibilitet dhe reagim të shpejtë në identifikimin e risqeve, incidenteve 

dhe mangësive apo dobësive nëpërmjet një kulture të hapur, mbështetëse dhe të drejtë dhe 

përdorimin e menaxhimit të riskut si një mundësi për të mësuar nga eksperiencat e kaluara dhe 

për tú përmirësuar. Sistemi i informimit dhe komunikimit në KLSH inkurajon raportimin e 
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risqeve dhe ngjarjeve  të padëshiruara  duke analizuar deri në masa disiplinore në rastet kur ka 

evidencë për shkelje të ligjit, sjellje të pahijshme profesionale apo neglizhencë, incidente të 

përsëritura, veprime të qëllimshme të incidenteve ose bashkëpunim me mos-raportimin e 

incidenteve. 

  

KLSH  konsideron se një sistem i fuqishëm i menaxhimit të riskut është një komponent kyç i 

sistemit të kontrollit të brendshëm të institucionit dhe shërben për të dhënë siguri për palët e 

interesit mbi arritjen e objektivave të saj. 

 

Kryetari i KLSH z. Bujar Leskaj ka miratuar “Strategjinë e Menaxhimit të Riskut “me Urdhër 

nr. 41 , datë 30.03.2015 ku përcaktohet mënyra e  monitorimit të Strategjisë së Riskut 

institucional të KLSH-së. Ky monitorim paraqet vlerësimin e riskut me të cilën përballet KLSH 

si institucion auditues dhe vlerësimin e riskut me të cilin përballen departamentet e veçanta të 

auditimit. Veprimtaria e audituesit të jashtëm publik realizohet në kushte të një ndryshimi të 

vazhdueshëm të mjedisit të jashtëm, faktor kryesor ndryshimi i të cilit janë vetë audituesit e 

jashtëm publik.  

 

Monitorimi periodik vjetor dhe përditësimi i perceptimit për riskun është jo vetëm një obligim, 

por dhe një domosdoshmëri në rrugëtimin për të qenë të suksesshëm në arritjen e objektivave 

dhe përmbushjen e misionit të Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

 
Çdo vit, Kryetari i KLSH miraton Raportet Vjetore të Monitorimit të Strategjisë së Menaxhimit 

të Riskut të institucionit, të cilat janë shpërndarë për dije tek i gjithë stafi i KLSH dhe janë bërë 

publike nëpërmjet publikimit në faqen e internetit të KLSH (www.klsh.org.al).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klsh.org.al/
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III.1 Deklarata e Politikës së Menaxhimit të Riskut 
 

Menaxhimi i riskut konceptohet si tërësia e  proceseve të përfshira në identifikimin, vlerësimin 

dhe gjykimin e risqeve, përcaktimin e përgjegjësisë, ndërmarrjen e veprimeve për zvogëlimin 

apo parashikimin e tyre, si dhe monitorimin dhe rishikimin e progresit.  

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit nëpërmjet kësaj Strategjie, angazhohet të sigurojë që rreziqet 

identifikohen dhe trajtohen në kohën e duhur. Politika e KLSH për menaxhimin e riskut synon 

ekuilibrin e një numër elementësh të ndërthurur të cilët ndërveprojnë me njëri tjetrin.  

 

Kjo politikë i trajton risqet në lidhje me njëri tjetrin nën konceptin që menaxhimi i një risku 

mund të kete impakt mbi një tjetër duke siguruar që veprimet e ndërmarra të sigurojnë 

efektivitet dhe rezultatet e pritshme të arrihen.  

 

Politika e Menaxhimit të Riskut në Kontrollin e Lartë të Shtetit mbështetet në parimet e 

shëndosha të menaxhimit të riskut sipas Modelit COSO dhe përdoren si orientime për politikën 

e brendshme në KLSH. 

 

Politika e Menaxhimit të Riskut në KLSH synon:  

 Të rrisë besimin në arritjen e rezultateve të dëshiruara 

 Të trajtojë  kërcënimet në mënyrë efektive në nivele të pranueshme; dhe  

 Të marrë vendime të informuara mbi shfrytëzimin e mundësive. 

 

III.2. Qëllimi i Politikës së Menaxhimit të Riskut  
 

Qëllimi i menaxhimit të riskut  është të sigurojë që Kontrolli i Lartë i Shtetit të ketë një proces 

efektiv për të mbështetur vendimmarrje më të mirë , bazuar në vlerësime realiste të 

rezultateve, të sigurojë në mënyrë të arsyeshme se objektivat e arritura do të arrihen, të 

planifikojë dhe menaxhojë efektivisht burimet në dispozicion, të prioritarizojë veprimet për tú 

ndërmarrë , të rrisë besimin tek sistemi I menaxhimit dhe të zhvillojë një kulturë pozitive 

institucionale e mbështetëse.  

 

Qëllimi i politikës së menaxhimit të riskut është: 

Identifikimi i fushave të riskut, vlerësimi i riskut dhe më tej eliminimi, apo reduktimi i riskut 

në një nivel të pranueshëm duke kufizuar kostot shoqërore dhe financiare (postulati i kursimit) 

në minimumin e domosdoshëm. 

 

Menaxhimi i riskut institucional lidhet me rreziqet dhe mundësitë që ndikojnë në krijimin e 

vlerave ose ruajtjen e vlerave i përcaktuar si më poshtë: 

 

"Menaxhimi i riskut institucional është një proces i ndikuar nga titullarët e njësisë, 

menaxherët dhe pjesa tjetër e stafit, i projektuar për të identifikuar ngjarjet e mundshme që 

mund të kenë impakt në institucion dhe menaxhuar riskun për ta mbajtur brenda kufijve të 

oreksit për risk që i përket arritjes së objektivave të institucionit” " (COSO - ERM model 2004)5 

                                                      
5 

 
ISSAI 9130 “Udhëzuesit për Standardet e Kontrollit të Brendshëm” 
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III.3. Objektivat e Strategjisë së Menaxhimit të Riskut 

 
Objektivat e strategjisë së menaxhimit të rrezikut të Kontrollit të Lartë të Shtetit janë: 

  

 Rritja  e ndërgjegjësimit për nevojën për menaxhimin e riskut; 

 Minimizimi i humbjeve, vjedhjeve, shkatërrimit dhe dëmtimit dhe ulja e kostove 

duke  maksimizuar burimet; 

 Informimi i politikave dhe vendimmarrjes duke identifikuar risqet dhe ndikimin e 

tyre të mundshëm. 

 

 

 

III.4. Përmbushja e qëllimit dhe objektivave të Strategjisë së Menaxhimit 

të Riskut  
Përmbushja e qëllimit dhe objektivave të Strategjisë së Menaxhimit të Riskut realizohet 

nëpërmjet: 

 

 

• Vendosja e roleve, përgjegjësive dhe linjave të raportimit brenda KLSH për 

menaxhimin e riskut;  

• Komunikim efektiv me dhe përfshirjen aktive të të gjithë stafit të çdo niveli, të 

udhëhequr nga drejtuesit; 

 • Monitorimi i progresit të SMR dhe rishikimin e procesit të menaxhimit të rrezikut 

në vazhdimësi. 
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III.5. Parimet e Menaxhimit të Riskut 
 

Strategjia është ndërtuar mbështetur në disa parime thelbësore që përcaktojnë dhe qëndrimin 

e institucionit të KLSH ndaj menaxhimit të riskut. Këto parime përfshijnë por nuk 

kufizohen në sa më poshtë: 

 
Figura 1 

 

 

 
 
 

 

 

 

Menaxhimi 
Riskut

krijon dhe mbron 
vlerat

është pjesë integrale 
e proceseve tëKLSH

është pjesë e vendimmarrjes;

është transparent dhe 
përfshirës

i adresohet pasigurisë;

lehtëson përmirësimin e 
vazhdueshëm të institucionit.

është sistematik, i 
strukturuar dhe në kohë;

është dinamik, interaktiv 
dhe reagues ndaj 
ndryshimeve;

bazohet në 
informacionin më 
të saktë të 
mundshëm; 

merr në 
konsideratë 
faktorët njerëzor 
dhe kulturor;
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IV.  PROCESI MENAXHIMIT TË RISKUT 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka vendosur objektiva të qarta për periudhën strategjike 2018 -2022, 

dhe rritja e sigurisë për arritjen e tyre kërkon menaxhimin e realizimit të objektivave. Kjo i 

kushtëzon KLSH vendosjen dhe zotërimin e një metode të koordinuar dhe të planifikuar ndaj 

menaxhimit të rrezikut, identifikimit, analizimit dhe reagimit ndaj rreziqeve me të cilat 

ballafaqohet KLSH. Këtu merr fillesat Politika e Menaxhimit të Riskut e cila kërkon që të 

shqyrtohet jo vetëm natyra e  rreziqeve por dhe kuptimi i koncepteve kryesore të menaxhimit 

të riskut. 

Zhvillimet globale tregojnë se të gjithë sektorët e ekonomisë, dhe në mënyrë të veçantë sektori 

publik po fokusohet në menaxhimin e riskut si çelësi për të qenë të suksesshëm në ofrimin e 

objektivave. 

Risku karakterizon çdo veprimtari që kryen njeriu në shoqëri, ekonomi, politikë, arsim 

shkencë, shëndetësi, rend, turizëm, infrastrukturë, etj. Çdo risk është specifik d.m.th. ka 

natyrën e tij : përmasat, densitetin (i lartë, i mesëm, i ulët), ndikimin, masën e humbjeve 

(dëmtimeve), etj. Risku në sistem përcaktohet nga natyra e proceseve, objekteve dhe struktura 

(infrastruktura)....për të menaxhuar riskun në sistem, duhet bëre menaxhimi i proceseve 

eventualisht në objekte ose/edhe në strukturat përkatëse. 26 

 

Risku është pasiguria e rezultatit, dhe një menaxhim i mirë i riskut lejon : 

 

 Të rritet besimin në arritjen e rezultateve të dëshiruara 

 Të trajtohen kërcënimet në mënyrë efektive në nivele të pranueshme; dhe 

 Të merren vendime të informuara mbi shfrytëzimin e mundësive. 
 

Menaxhimi i mirë i riskut u lejon grupeve të interesit të rrisin besimin në qeverisjen organizative të 

organizatës dhe aftësinë ofruese të saj.7 

Menaxhimi i riskut8 konceptohet si tërësia e proceseve të përfshira në identifikimin, vlerësimin 

dhe gjykimin e risqeve, përcaktimin e përgjegjësisë, ndërmarrjen e veprimeve për zvogëlimin 

apo parashikimin e tyre, si dhe monitorimin dhe rishikimin e progresit. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit e konsideron Menaxhimin e Riskut si balancim të një numri 

elementesh të ndërthurur të cilët ndërveprojnë me njëri tjetrin dhe të cilët nëse kërkohet që 

menaxhimi i riskut të jetë efektiv, duhet të jenë në ekuilibër me njëri tjetrin. Për më tepër, 

risqe të veçanta nuk mund të adresohen/trajtohen të izoluar nga njëri tjetri, menaxhimi i një 

risku mund të ketë impakt mbi një risk tjetër apo dhe veprimet e menaxhimit të cilat kanë 

efekt në kontrollin e më shume se të një risku të vetëm është e vështirë të jenë njëkohësisht 

dhe të arritshëm 

                                                      
6 Prof.Skender  Osmani,  Dr.Bujar Leskaj. Zvoglimi riskut, një potencial i mundshëm i zhvillimit të vendit, Konferenca III-te shkencore e 

KLSH, Nentor 2014 

 
7 The Orange Book: Management of Risk - Principles and Concepts (HM Treasury, 2004) 

 
8 Kjo Strategji fokusohet në Menaxhimin e Riskut institucional 
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Modeli si një i tërë funksionon në një ambient në të cilin është përcaktuar dëshira për 

risk/oreksi për risk. Koncepti i dëshirës/oreksit për risk (sa është risku i tolerueshëm apo i 

justifikuar) mund të konsiderohet si “një mbulesë” gjatë gjithë këtij modeli. 

Një fazë e veçantë për një risk të veçantë në proces nuk do të jetë domosdoshmërish e njëjtë 

për të gjitha risqet. 

Thelbi i procesit të menaxhimit të riskut nuk është i izoluar, por ndodh në një kontekst dhe 

duhet të jepen disa inpute kyç në procesin e përgjithshëm me qëllim që të gjenerohen rezultatet 

e pritshme nga manaxhimi i riskut. 

 
Realizimi i politikës së menaxhimit të riskut përfshin disa parakushte të cilat përbejnë 

një detyrim që lidhet me implementimin e suksesshëm të saj, të cilat janë: 

 

1. Detyrim i drejtuesve është monitorimi dhe verifikimi periodik i risqeve që 

kërcënojnë realizimin e qëllimeve kryesore strategjike. 

 
2. Personat përgjegjës për menaxhimin e riskut duhet të kenë kualifikimin e 

nevojshëm për identifikimin e riskut dhe për vlerësimin e tij. 

 
3. Punonjësit kryejnë trajnime në fushën e përdorimit të metodikës së pranuar në 

identifikimin, analizën dhe menaxhimin e riskut. 

 
4. Çdo veprim i punonjësit i cili ka për qëllim marrjen përsipër të përgjegjësisë për 

riskun do të vlerësohet dhe sipas gjykimit të mbështetet nga drejtuesit. 

 

5. Raportimi për çdo lloj ngjarje, si pozitive, ashtu dhe negative është detyrim i çdo 

punonjësi. 

 

 
 

Me qëllim garantimin e realizimit të politikës së menaxhimit të riskut, vendoset procedura 

kuadër e menaxhimit të riskut e cila ndjek gjurmën e diagramës së mëposhtme: 
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8) Caktimi i detyrave konkrete qe lidhen me 

kundërveprimin ndaj nje lloji te caktuar risku per 

punonjës te caktuar 

9) Pergatitja e Rregjistrit te Riskut 

PROCEDURA KUADËR E MENAXHIMIT TË RISKUT 
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7) Përgjigja ndaj riskut – masa 

parandaluese, duke përfshirë ato që 

tashmë janë zbatuar dhe ato që janë 

të domosdoshme në të ardhmen 

5) Vlerësimi i impaktit të një 

risku të caktuar 

6) Përkufizimi i 

probabilitetit që një risk i 

caktuar të ndodhë 

1) Hartimi i Planit Vjetor 

të Punës 

4) Përkufizimi dhe 

përshkrimi i risqeve 

Evidentimi i fushave 

themelore të 

funksionimit 
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IV.1. Komponentët e Menaxhimit të Riskut Institucional5 
 

Menaxhimi riskut institucional përbëhet nga tetë komponentë të ndërthurur ndërmjet njeri 

tjetrit. Ata rrjedhin nga mënyra se si menaxhimi drejton dhe se si këto elemente janë të integruar 

me procesin e menaxhimit. 

 

Këta elementë janë9: 

• Ambienti i kontrollit 

• Vendosja e objektivave 

• Identifikimi risqeve 

• Vlerësimi i risqeve 

• Përgjigja/reagimi ndaj risqeve 

• Veprimtaritë e kontrollit 

• Informimi dhe komunikimi 

• Monitorimi 

 

Skema e komponentëve  të Menaxhimit të Riskut paraqitet në diagramin e mëposhtme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 ISSAI 9130” Udhezues për Kontrollin e Brendshëm në Sektorin Publik” 

Modeli i kontrollit të brendshëm më i njohur ndërkombëtarisht është modeli COSO. Në vitin 1992, Komiteti i Sponsorizimit të Organizatave 

(COSO) i Komisionit Kombëtar për Raportimin e Mashtrimit Financiar ne SHBA (i njohur gjithashtu dhe si Komisioni Tradeway) publikoi 

një dokument: Kontrolli i Brendshëm – Kuadri i Integruar, i cili përcaktonte kontrollin e brendshëm si “një proces, i ndërmarrë nga bordi i 

drejtuesve të një organizate,, titullarët apo nga punonjës të tjerë, i cili është konceptuar për të ofruar garanci të arsyeshme për arritjen e 

objektivave: Efektivitetin dhe efiçencën e operacioneve,Pajtueshmërinë me ligjet dhe rregulloret në fuqi; Besueshmërinë e raportimit financiar 

dhe menaxherial, Mbrojtjen e aktiveve”. 

Manuali per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Ministria e financave, 2010 
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Figura 3, Modeli COSO 
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 Ambienti i kontrollit- përshkruan kulturën e riskut në KLSH që tregon se si 

çështja e riskut shikohet dhe adresohet në këtë institucion. Ajo përfshin filozofinë e menaxhimit 

të riskut, integritetin dhe vlerat etike si dhe ambientin e ushtrimit të veprimtarisë. 

 Vendosja e objektivave: Pa përcaktuar objektivat është e pamundur të 

identifikohen ngjarjet që mund të ndikojnë në arritjen e objektivave. Menaxhimi Riskut 

Institucional siguron që ka një proces të ndërtuar për vendosjen e objektivave ( në linjë me 

misionin dhe në pajtueshmëri me nivelin e riskut). 

 Identifikimi i ngjarjeve: duke identifikuar ngjarjet e jashtme dhe të brendshme 

që influencojnë në realizimin e objektivave bëhet e mundur që të përcaktohen mundësitë dhe 

kërcënimet. Mundësitë më pas kthehen në Strategji dhe objektiva të vendosura prej menaxhimit. 

 Vlerësimi i Riskut- Risqet analizohen duke konsideruar gjasat dhe impaktin, si 

një bazë për të vendosur se si ato do të menaxhohen në vijim. Risqet vlerësohen në baza të 

qenësishme dhe të mbetura. ( shih fjalorthin). 

 Përgjigja ndaj riskut – Kur risqet ndodhin, ka një tërësi mundësisht për të 

reaguar. Risku mund të shmanget, zvogëlohet, pranohet apo dhe transferohet/kalohet në 

përgjegjësinë e një pronari tjetër të riskut. 

 

Në zbatimin e komponentëve të Menaxhimit të Riskut, KLSH ka në konsideratë qëllimin e 

përgjithshëm të veprimtarisë në të gjitha nivelet e institucionit. Gjithashtu janë marrë në 

konsideratë dhe iniciativat dhe projektet e së ardhmes. 

Në Strategjinë e Zhvillimit 2018 -2022 të KLSH , ka një analizë të hollësishme të mjedisit 

strategjik7 ku KLSH kryen dhe parashikohet të kryejë veprimtarinë dhe për vitet e ardhshme . 

Njëkohësisht ky Plan përcakton drejtimet kryesore të zhvillimit për periudhën strategjike. 

Misioni, vizioni dhe vlerat janë pjesa e rëndësishme e Strategjisë, të cilat mbështesin tre 

Qëllimet Strategjikë si më poshtë:  

 Qëllimi 1: Rritja e impaktit të punës audituese me fokus 6E-të; 

 Qëllimi 2: Optimizimi i kapaciteteve profesionale, aftësive audituese, 

procedurave të punës, logjistikës dhe funksioneve të tjera mbështetëse.  

 Qëllimi 3: Përmirësimi i kanaleve të komunikimit dhe bashkëpunimit10 

 

                                                      
10 Shih Kapitullin I, Strategjia e e Zhvillimit të KLSH 2018 -2022 më lart.  
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IV. 1.1. IDENTIFIKIMI I RISKUT 

 

"Risk" është mundësia e ndodhjes së një ngjarjeje të caktuar, e cila do të ndikonte negativisht 

në arritjen e objektivave të njësisë811. 

 

Identifikimi, vlerësimi dhe menaxhimi i riskut janë të lidhura ngushtë me realizimin e 

qëllimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

 

Në çdo veprimtari njerëzore risku është bashkëshoqërues i përhershëm i saj, dmth një barrierë, 

pengesë, etj., sepse ngërthen humbje, dëme, rreziqe, etj. Identifikimi i riskut: objektet me risk, 

proceset, faktorët etj, janë instrumente që ndihmojnë në zvogëlimin e riskut912 

Me qëllim që të menaxhohet risku, KLSH ka identifikuar risqet me të cilat ajo mund të përballet 

dhe i ka vlerësuar ato. Identifikimi i risqeve është hapi i parë në krijimin e profilit të riskut të 

KLSH dhe dokumentimi i tij është konsideruar i një rëndësie kritike për menaxhimin efektiv 

të riskut. 

Shume te papritura dalin përpara, atëherë kur subjektet shtetërore sipërmarrin objektiva te 

mëdha pa qartësuar, identifikuar, raportuar dhe përpunuar rreziqet qe përfshijnë këto objektiva. 

Neglizhimi i faktorëve te riskut qe materializohen është i rëndësishëm për  subjektet publike, 

pasi pa një paraqitje te përshtatshme te rreziqeve, subjekti rrezikon te paraqesë situacione 

financiare dhe ekonomike jo te sakta. Kjo dukuri ose ky fakt mund te çoje drejt vendimmarrjeve 

te gabuara strategjike te cilat mund te sjellin humbje financiare.13 

KLSH ka përdorur identifikimin e vazhdueshëm të riskut i cili është i nevojshëm për te 

identifikuar risqe të reja që nuk kanë dalë më parë , ndryshimet në risqet ekzistuese ose risqe 

ekzistenca e të cilave nuk është më e përshtatshme për KLSH. Në çdo rast, risqet janë 

konsideruar të lidhura ngushtë me objektivat, janë adresuar dhe prioritarizuar në lidhje me to 

sipas nivelit përkatës, nga niveli më i ulët teknik deri tek objektivat strategjikë. Në këtë aspekt 

janë identifikuar ngjarjet nëse mund të ndodhin dhe ndikimi që do të kenë nëse ndodhin dhe në 

këtë identifikim janë marrë në konsideratë një gamë e gjerë e faktorëve të brendshëm dhe të 

jashtëm të cilët mund të shtojnë mundësinë e risqeve apo dhe mundësive, në konteksin e plotë 

të qëllimit të veprimtarisë audituese të KLSH. 

Identifikimi i risqeve i referohet si eksperiencës së kaluar ashtu dhe të ardhmes. Referenca e të 

kaluarës është fokusuar në raportet vjetore, mangësitë dhe dështimet e së kaluarës dhe raporte 

të brendshme. Ndërsa fokusi drejt së ardhmes lidhet me ndryshimet e pritshme politike dhe 

ekonomike, sociale dhe zhvillimet teknologjike. 

 

 

                                                      
11 Ligji “Per Menaxhimin Financiar dhe kontrollin” 

 
12 Prof.Skender  Osmani,  Dr.Bujar Leskaj. Zvoglimi riskut, një potencial i mundshëm i zhvillimit të vendit, 
Konferenca III-te shkencore e KLSH, Nentor 2014 
13 “Parimet e Qeverisjes se Mire” OECD 
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Risqet dhe faktorët e risqeve janë grupuar në dy kategoritë kryesore: faktorë të jashtëm dhe 

faktorë të brendshëm: Faktorët e jashtëm përfshijnë, por nuk kufizohen në faktorë që derivojnë 

nga ndryshimet e ambjentit politik, social e teknologjik dhe problemet ekonomike që ndikojnë 

si mbi vetë KLSH ashtu dhe në subjektet që auditohen. Faktorët e brendshëm rrjedhin nga 

mandati, mënyra e menaxhimit dhe përfshijnë strukturën, kompetencat, aftësitë si dhe mënyrën 

se si funksionojnë sistemet e informacionit. 

 

Në Strategjinë e Menaxhimit të Riskut të KLSH janë identifikuar risqet kryesore, të jashtme 

dhe të brendshme, si dhe risqe të institucionit dhe risqe të punës audituese, ku janë përcaktuar 

faktorët e riskut sipas fushave të veçanta të auditimit në nivel programi dhe në lloj auditimi, 

vlerësimin e tij, kriteret për përcaktimin e risqeve madhore; mekanizmat e riskut si dhe kriteret 

për matjen e riskut, në përputhje me politikat e KLSH-së. 

Për identifikimin e risqeve të jashtme, është përdorur teknika PESTLE14 , sipas së cilës risqet 

janë përmbledhur në 5 kategori kryesore që i korrespondojnë sa më poshtë: 

 

Politik: Ndryshimet politike, politikat globale qe ndikojnë ne nivel kombëtar; 

 

Ekonomik: Aftësia financiare dhe burimeve te  tjera  për  arritjen  e  objektivave,  

politikat  kombëtare ekonomike dhe financiare, Strategjia e Menaxhimit te Financave 

Publike 

 

Social kulturor: Ndryshimet demografike social kulturore që prekin kërkesat për 

shërbime ; ndryshimi i pritshmërive të grupeve të interesit 

 

Teknologjik: Zhvillimi i shpejte i teknologjisë se informacionit. 

 

Legal/ Ligjor: Kuadri Ligjor Rregullator Kërkesat e BE-së / Ligjet të cilat vendosin  

kërkesa specifike, ndryshueshmëria, kompleksiteti dhe mangësitë ne kuadrin e 

përgjithshëm rregullator 

 

Ambjenti: Politikat qeveritare te mbrojtjes se ambientit, hartimi dhe implementimi i tyre. 

Aneksi 1 në Regjistrin e Riskut, pasqyron një përmbledhje në kategoritë përkatëse për risqet e 

jashtme që KLSH përballet në ambientin e auditimit. 

 

                                                      
14 ISSAI 9130 
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IV.1.2. VLERËSIMI I RISKUT 

 

Në vlerësimin e risqeve KLSH është udhëhequr nga tre parimet bazë: 

 Siguria se ka një proces te strukturuar qartë në të cilin si mundësia edhe impakti, 
konsiderohen, për secilin risk; 

 Regjistrimi i vlerësimit të riskut në një mënyrë që lehtëson monitorimin dhe 

identifikimin e prioriteteve të riskut; 

 Qartësimi mbi ndryshimin ndërmjet riskut të qenësishëm dhe riskut të mbetur; 

 

Disa lloje të riskut janë vlerësuar sipas një diagnostikimi numerik – veçanërisht risku financiar. 

Për risqet e tjerë  si risku i reputacionit – ajo më e mundshme është një pikëpamje e përgjithshme 

subjektive por edhe e mbështetur në vlerësimet e palëve të jashtme si rishikim nga kolegët apo 

vlerësime të monitorimit nga SIGMA. 

 

Vlerësimi është bërë mbi evidence të pavarur dhe të paanshme, duke konsideruar perspektivat 

e të gjithë shkallës së pjesëmarrësve të ndikuar nga risku dhe të shmangë konfuzionin e 

vlerësimit objektiv të riskut me gjykimet mbi pranueshmërine e riskut. Pas identifikimit risqet 

janë përfshirë në regjistrin e riskut ku përcaktohet zotëruesi i riskut dhe hapat që do të 

ndërmerren për të zbutur ndikimin e këtij risku. Risqet janë kategorizuar ndaj ndikimit të 

mundshëm për institucionin në një shkallë nga 1 deri në 10, ku 1 është ndikimi më të ulët dhe 

10 ndikimi më i lartë si dhe janë kategorizuar kundrejt gjasave të ndodhjes në një shkallë nga 1 

deri në 10, 1 janë gjasat më të ulta dhe 10 gjasat më të larta. 

Ndikimi i Riskut dhe Gjasat e Riskut paraqesin vlerësimin e riskut, ku 100 është risku më i 

lartë i mundshëm, sipas shkallëve klasifikohet në tabelën e mëposhtme. 
 

Ndikimi i Riskut 
Niveli 

Frekuenca e 

Analizës 

Nuk veprohet < 10 - 

Monitorohet për t’u menaxhuar < 20 3 mujore 

Monitorohet për t’u menaxhuar < 30 3 mujore 

Jo i rëndësishëm, por mund të ketë efekt në 
realizimin e detyrave 

< 40 Mujore 

Mund të ketë efekt në realizimin e detyrave < 50 Mujore 

Risqe të rëndësishme – mund të ndikojnë 
në realizimin e detyrave 

< 60 Javore 

Risk kyç – ndikon në realizimin e detyrave 
kryesore 

> 60 Menjëherë 

Duhet   veprim  i  menjëhershëm - 
kërcënon realizimin e detyrave kryesore 

> 80 Menjëherë 
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Metodologjia e ndjekur 
 

Si pjesë e Strategjisë së Menaxhimit të Riskut të KLSH-së, çdo Departament Auditimi dhe 

Drejtori, përpilon Regjistrin e Riskut, për të cilat Kryetari i KLSH-së ka nxjerë Udhëzimin nr.1 

datë 13.01.2014, në zbatim të të cilit është përgatitur dhe një Udhërrëfyes i hollësishëm që 

lidhet me "Menaxhimin e Riskut”.Po kështu Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 16 , datë 

20.07.2016 “për përcaktimin e përgjegjësive të koordinatorit të MFK dhe koordinatorit të 

riskut”ka shërbyer si baza mbi të cilën është hartuar dhe implementohet kjo Strategji e 

Menaxhimit të Riskut për KLSH.  

Në përcaktimin e risqeve të auditimit angazhohet i gjithë stafi auditues duke filluar nga 

audituesit sipas detyrave, që në fazën e hartimit të programit të auditimit. Këto risqe diskutohen 

në nivel departamenti/drejtorie dhe seleksionohen. Departamentet/Drejtoritë mund dhe duhet 

të përcaktojnë shumë risqe, ku parashtrohen përparësitë e risqeve dhe afatet për trajtimin e tyre. 

Për thjeshtësi riskun në një veprimtari njerëzore po e konsiderojmë si mundësi për të  humbur 

ose për t’u dëmtuar, etj nga produkti që do të realizojë veprimtaria. Pak më ndryshe, risku në 

çdo veprimtari, ka lidhje me humbjen, dëmtimin, rreziqet, etj të produktit që do të realizohet 

në të ardhmen. Që këtej: 

-së pari, rrënjët e riskut duhen kërkuar tek veprimtaria njerëzore 
 

-së dyti, meqenëse kjo veprimtari “do të kryhet në të ardhmen” dhe shoqërohet me 

humbje, dëmtim, rrezik, etj nga produkti , risku duhet të parashikohet, vlerësohet ; 

njëherësh edhe masat për kufizimin e zvogëlimin e tij. 

Meqenëse çdo veprimtari njerëzore është një “ndryshim , atëherë rrënjët e riskut duhen kërkuar 

pikërisht në këtë ndryshim (më saktë tek ndryshimi i vetisë, atributit, etj)15. 

Faktorët e Riskut 
 

Guri i themelit dhe zemrat e drejtimit efektiv, kontrolleve të brendshme, programeve anti 

mashtrim apo hetimit të mashtrimeve është vlerësimi i hollësishëm i riskut16. Vlerësimi i 

risqeve është një pikënisje shumë e rëndësishme për të gjithë auditimet. 

Vlerësimi i riskut është një poçes i vështirë që kushtëzohet nga shumë faktorë. Faktorët 

shqyrtohen në shumë nivele, përfshirë këtu subjektin njerëzit ( sjelljen) ndarjet, gjeografinë 

produktet apo shërbimet, proceset e kontabilitetit dhe të veprimtarisë, kontrollet ose sistemet e 

kompjuterizuara. 

                                                      
15 Prof.Skender Osmani, Dr.Bujar Leskaj. Zvogëlimi i riskut, një potencial i mundshëm i zhvillimit të vendit, Konferenca III-te shkencore e 

KLSH, Nëntor 2014 

 
16 Tommie W. Sigleton, AAronJ. Singleton “Auditimi Mashtrimit dhe kontabiliteti Ligjor”botim 4, 2010 
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Më poshtë po përmendim disa prej tyre: 

 

 Lloji i procesit : i thjeshtë, i përbërë, i përzier, parësor, jo-parësor, homogjen, jo- 

homogjen, etj; 

 dinamika e procesit në hapësirë me një e shumë përmasa, kohë, etj; 

 tipi i objektit ku ndodh procesi ; 

 natyra e informacionit, të dhënat, lloji, saktësia, vëllimi e cilësia, struktura, etj. Bazat 

e të dhënave, magazinat e të dhënave, etj; 

 metodikat e matjes, instrumentet e matjes, gabimet e matjes, etj; 

 metodikat e grumbullimit, seleksionimit dhe trajtimit të të dhënave; 

 Modeli dhe metodikat matematikore, informatika, analiza e ndjeshmërisë, statistikë, 

fuzzy, metoda e kontrollit, rrjetat e Bejesit, etj17 . 

 

Megjithatë procesi i vlerësimit të riskut në KLSH ka ndjekur një procedurë më të thjeshtuar 

kryesisht bazuar në pikat 3-4 të përmendura më sipër. 

Nisur nga Strategjia e Zhvillimit të KLSH, në mënyrë të përmbledhur faktorët që përcaktojnë 

subjektet për auditim janë: 

 

 Interesi i Kuvendit/Partnerëve të jashtëm/publikut (materialiteti sipas natyrës) 

 Materialiteti sipas përmasave/vlerës 

 Risku 

 Historiku i mangësive të kontrollit 

 Historiku i gabimeve 

 Impakti/parandalimi dhe pikasja e mashtrimit dhe korrupsionit 

 Ndryshimi në legjislacion, status apo mandat; 

 Mbulimi nga auditimi i brendshëm. 

 Faktorë të tjerë 

Natyra specifike e profesionit të auditimit , dhe në veçanti kërkesa për përgjegjshmëri të lartë 

publike lidhur me vlerësimin e veprimtarisë së subjekteve të sektorit publik, qeverisjes dhe 

menaxhimit te financave publike , përbën në vetvete një faktor të rëndësishëm që ndikon në 

vlerësimin e risqeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

Interesi dhe pritshmëritë e larta të Parlamentit por dhe të Publikut për rezultatet e punës 

audituese ndikojnë ndjeshëm në vendosjen e objektivave dhe më tej në rritjen e sigurisë së këto 

                                                      
14 Prof.Skender Osmani, Dr.Bujar Leskaj. Zvoglimi i riskut, një potencial i mundshëm i 

zhvillimit të vendit, Konferenca III-te shkencore e KLSH, Nentor 2014 
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objektiva do të arrihen. Jo radhë , niveli i riskut për subjekte të caktuara auditimi varet ndjeshëm 

nga ambienti aktual, interesi i klientëve tanë ( parlamenti dhe publiku). Një vlerësim i plotë dhe 

i arsyetuar i nivelit të riskut për çdo fushë u mundëson departamenteve  të auditimit të vendosin 

përparësitë audituese dhe të alokojnë burimet në dispozicion në mënyrë më efektive. Kështu në 

subjektet apo fushat me risk më të lartë angazhohen dhe burimet kryesore të auditimit, që do të 

thotë që në këto auditime të përfshihet staf më nivel të lartë profesional, kohë e mjaftueshme 

për vlerësimin e subjekteve etj. Vlerësimi i drejtë riskut që në fazën e planifikimit, duke e 

përfshirë në programin vjetor, kushtëzon shmangiet nga programi auditues. Në varësi të nivelit 

të riskut, si dhe në përputhje me burimet njerëzore dhe materiale përcaktohet jo vetëm programi 

i auditimit por dhe shpërndarja sipas fushave dhe vendosja e prioriteteve në kohë sipas 

tremujorëve; mbahen në konsideratë gjasa për nivel të lartë risku dhe impakti që mund të kenë 

dhe trajtohen me përparësi për t’u audituar subjektet me aktivitetit të lartë ekonomik dhe 

financiar, shtrirje territoriale dhe çështje të veçanta si prag privatizimet, etj. 

 

- Historiku i mangësive të auditimeve të mëparshme dhe historiku i gabimeve 

janë një bazë e mirë për vlerësimin e riskut. Zhvillimet e së kaluarës por dhe tendenca në vite 

drejt së ardhmes janë një faktor që ndikon në kur vendosim nivelin me të cilin vlerësohen risqet. 

Dosjet e përhershme të auditimit përmbajnë informacion domethënës dhe gjithëpërfshirës për 

njësitë e audituara më parë, dhe njëkohësisht u ofron audituesve indikatorë të rëndësishëm mbi 

nivelin dhe mënyrën se si do tí vlerësojnë risqet. 

 

Parandalimi, pikasja dhe impakti i mashtrimit dhe korrupsionit është një nga risqet kryesore në 

auditimin. “...Mashtrimi është më i përhapur në organizatat që nuk kanë kontrolle, ku nuk ka 

besim, nuk ka standarde etike , nuk ka fitime dhe nuk ka të ardhme. Sa më shumë të ekzistojnë 

këto rrethana aq më i lartë risku i mashtrimit”15. Ky faktor shqyrtohet së pari në lidhje me nivelin 

e entitetit, pasi mundësia e mashtrimit, vjedhjes apo përvetësimit në çdo ambient punë është 

produkt i personalitetit të ekzekutivit apo punonjësve, kushteve të punës, efektivitetit të 

kontrolleve të brendshme dhe nivelit të ndershmërisë ( kulturës organizative apo ambientit). 

Pavarësisht se si fillon procesi, aspekt të ndryshme duhet të përfshihen dhe/ose ekzaminohen 

në procesin e vlerëimit të riskut, përfshirë këtu dhe se si menaxhimi bën të vetët praktikat më 

të mira të menaxhimit të riskut. Zbulimi i mashtrimit dhe rasteve të korrupsionit është i lidhur 

ngushtë me objektivat e auditimit, rezultatet e punës dhe varet ndjeshëm nga cilësia e 

auditimeve. Faktorët e vlerësimit të riskut analizohen të ndarë në tre kategori kryesore: 

1. Faktorët e mjedisit të subjektit që auditohet ( sipas studimeve Adminsitrata 

Publike , kujdesi shëndetësor vlerësohen si ambiente ku risku i mashtrimit ka 

prezencë të lartë); 

2. Faktorët e brendshëm që rrisin probabilitetin e mashtrimit, vjedhjes dhe 

përvetësimit; 

3. Faktorët e mashtrimit – për të cilat çdo vlerësim i riskut të mashtrimit duhet të 

marrë në konsideratë edhe skemat e ,mashtrimit që kanë më shumë gjasa që të 

ndodhin, në mënyrë që të japë më pas udhëzime për programin kundër 

mashtrimit. 18 
 

Ndryshimet e shpeshta të stafit drejtues, rekrutimeve të pakualifikuara dhe pa eksperiencë, 

mungesës cilësore të raportimeve të drejtuesve, mangësi në zbatimin e reformave, ndërhyrjet 

politike në burimet njerëzore, mungesa e trajnimeve, mungesës së kontrollit të menaxhimit, 

mungesa e përshkrimeve të qarta të pozicioneve të punës, largimeve nga puna pa shkaqe të 

                                                      
18 T. W Singleton, A.J Singleton “Auditimi i Mashtrimit dhe Kontabiliteti Ligjor”botimi i katërt 
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arsyeshme, mosmarrja në konsideratë e tendencave në hartimin dhe realizimin e programeve 

ekonomiko-financiare, vendim-marrja pa pasur ne dispozicion kohen dhe të dhënat e 

mjaftueshme, mungesa e njohjes së legjislacionit nga përdoruesit e tij, mos zbatimi i 

legjislacionit mbi konfliktin e interesit, vonesat në pagesat e detyrimeve tatimore, mungesa e 

kontrollit të pagesave të faturave në përputhje me legjislacionin dhe i dokumentacionit 

mbështetës para bërjes së pagesës, mos kontroll i procedurave të shpenzimeve të ndryshme, 

ruajtja dhe miradministrimi i aseteve pronë e subjektit publik, etj. 

- Ambjenti ligjor në kulturën e vendit tonë karakterizohet nga ndryshime të shpeshta në 

legjislacion, të cilat shoqërojnë ndryshime të mandatit , statusit dhe gjithë veprimtarinë 

ekonomiko-financiare të subjekteve të audituara. Legjislacioni i ndryshueshëm dhe  

kompleks, shpesh dhe me mangësi është një faktor thelbësor në arritjen e objektivave të 

auditimit dhe si i tillë konsiderohet në vlerësimin e riskut. 

- Përdorimi i punës së audituesve të brendshëm nga audituesit e KLSH është tashmë një 

mundësi e njohur sipas Standardeve ISSAI. Sidoqoftë që kjo të funksionojë, audtuesit e KLSH 

duhet të vendosin një nivel të caktuar sigurie se deri në çmasë ata do të mbështesin punën e 

tyre mbi auditivet e brendshme të kryera në subjektin e audituar. Kuptohet që pjesa që mbetet 

jashtë kësaj siglues është risku që aplikimi në praktikë i këtij standardi , mbart risku për 

audituesin , ndaj funksionimi i strukturave të auditimit të brendshëm, është pjesë e 

rëndësishme e vlerësimit të riskut të subjekteve të auditimit. 

Njëkohësisht , një auditim i brendshëm profesional, efektiv dhe i besueshëm për audituesit e 

KLSh do të ofrojë më shumë mundësi dhe në vlerësimin e riskut të përgjithshëm të subjektit 

të audituar, vlerësimin e kontrollit të brendshëm duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe 

në efektivitetin e auditimeve të KLSH. 

-Faktorë të tjerë jashtë natyrës ekonomike-financiare dhe ligjore janë konsideruara në 

vlerësimin e riqeve për KLSH dhe në mënyrë të veçantë faktorët që kanë të bëjnë më risqet e 

teknologjisë së informacionit, riskun e reputacionit apo ndërgjegjësimit të grupeve të interesit 

mbi rolin dhe funksionimin e auditimit të jashtëm publik dhe deri tek risku social kulturor qe 

mund të konsiderohet dhe një nga faktorët më të vështirë për tú trajtuar/ menaxhuar pasi kemi 

të bëjmë më një kulturë që ka pak gjasa të kuptojë drejt qasjen e re dhe moderne që KLSH ka 

bërë të vetën dhe synoj ta çojë përpara në tre vitet e fundit. 

 

Si rezultat i rivlerësimit të riskut gjatë vitit dhe kur menaxhimi e gjykon të arsyeshme, për 

fusha të cilat risku në situata të veçanta paraqitet më i lartë se vlerësimi në Planin Vjetor të 

Auditimit, kryhen auditime me urdhër të veçantë të Kryetarit të KLSh-së. Atje ku risku është 

vlerësuar i një niveli të lartë, synohet jo vetëm përcaktimi e efekteve të shkaktuara apo 

përgjegjësive, por mbi të gjitha përmirësimi dhe parandalimi i përsëritjeve të këtyre dukurive 

në të ardhmen. 

Bazuar në objektivat strategjikë të KLSH-së dhe risqet që pengojnë përmbushjen e 

këtyre objektivave, produkti final është hartimi i Regjistrit të Riskut të KLSH-së, të 

paraqitura sipas shkallës së mundësisë së ndodhjes dhe pasojave të riskut. 

Rezultatet e regjistrit të përgjithshëm të riskut janë pasqyruar në Aneksin nr.1 dhe Aneksin 2 

të Strategjisë së Menaxhimit të Riskut të KLSH-së. Gjithsej në Aneksin 1 janë identifikuar 5 

kategoritë kryesore te risqeve te jashtme dhe në Aneksin 2, risqe të brendshme/  te jashtme 

dhe te aktiveve. Të gjitha risqet e identifikuara janë klasifikuar si risqe të brendshëm ose të 

jashtme dhe për secilin risk është specifikuar dhe pronari/zotëruesi i tij, dmth personi 

përgjegjës për menaxhimin e riskut. Kur kontrollet ekzistuese janë konsideruar si të 

papërshtatshme për të sjellë riskun në nivelin e oreksit për risk, atëherë janë identifikuar masa 

shtesë me qëllim zbutjen e riskut. 
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Pasi vlerësohen risqet, përcaktohen prioritetet e riskut. Nëse risku është i papranueshëm nisur 

nga oreksi për risk i KLSH-së, risku klasifikohet si prioritet i lartë ose "risk kyç". Risqeve 

“kyç” i kushtohet vëmendje e vazhdueshme që nga niveli më i lartë i institucionit. 

 

Bazuar në përcaktimet e mësipërme, vlerësohen me risk më të lartë fushat në vijim, por duhet 

marrë parasysh që identifikimi i objekteve me risk është hapi i parë i analizës së riskut, por 

nuk është vlerësimi i riskut (ky realizohet menjëherë pas identifikimit19) : 

Risku i korrupsionit Integriteti është një parakusht për performancën efektive dhe të 

vazhdueshme për auditimin. Parlamenti dhe Publiku duhet të kenë besim tek puna e KLSH 

dhe audituesve të saj, dhe kjo vendos KLSH para përgjegjësive shtesë për ndërtimin e figurës 

së pastër dhe me integritet të audituesit publik. Përgjegjësia kryesore për identifikimin e 

shkeljeve korruptive qëndron tek auditimi i jashtëm. Korrupsioni përfshin devijime 

ekonomike, shpërblime të paligjshme, konfliktin e interesit dhe mitmarrjen dhe mashtrimet e 

kategorizuara si korrupsion kryhen nga punonjësit për përfitime personale të tyre. 20  

Një ambjent me korrupsion vendos plot sfida për profesionin e audituesit. Praktikat korruptive 

në mënyrë të pashmangshme janë kundër punës audituese ulur gjithnjë e më shumë 

besueshmërinë dhe rëndësinë e raporteve të auditimit e cila jep efekte akoma dhe më gjerë në 

humbjen e reputacionit dhe të besimit për profesionin e auditimit në përgjithësi. 

Për këtë qëllim KLSH ka adoptuar qasjen INTOSAINT si një nga mjetet më efektive që një 

Institucion i Lartë Auditues aplikon për të ruajtur nivel të lartë integriteti në institucion ashtu 

dhe në subjektet që auditohen. 

Trajtimi i riskut të mashtrimit nëpërmjet politikës së integritetit nga KLSH bazohet në disa 

parime bazë si më poshtë: 

 Integriteti: jo vetëm ligje dhe rregulla, por edhe përgjegjësi morale 

 Politika e integritetit: jo vetëm represion, por mbi të gjitha parandalim 

 Politika e integritetit: jo sipas rastit, por e vazhdueshme 

Kjo politikë, është parashikuar të shtrihet dhe për subjektet e audituara, ku auditimi i integritetit 

do të bëhet pjesë e praktikave audituese të KLSH në sektorin Publik. 

 

Risku i mashtrimit. Parandalimi i mashtrimit përfshin më shumë se thjesht hartimin e 

politikave antikorrupsion. Ajo gjithashtu përfshin vendosjen e kontrolleve efektive operative 

dhe të kontabilitetit, gjithashtu mirëmbajtjen e një mjedisi etik që inkurajon stafin në të gjitha 

nivelet, për të marrë pjesë në mënyrë aktive në mbrojtjen e parave dhe pronës publike. 

Krijimi i një kulture kundër mashtrimit përfshin: 

 Disponimin e një deklarate të qartë të vlerave etike; 

 Krijimin e një politike të qartë antikorrupsion dhe një plani veprues mashtrimi; 

 Rekrutimin e një stafi të ndershëm (kontrollimi i referencave etj); dhe 

 Ruajtjen e moralit të mirë të stafit. 

Audituesit shpesh ndeshen me transaksione, rregjistrime kontabël të parregullta. Fillimisht 

parregullsitë përfshijnë përjashtime nga politikat, procedurat apo kontrollet e brendshme. Edhe 

pse mund të jenë gabime të vogla në regjistrimin e ngjarjeve në kontabilitet, për shkak të disa 

arsyeve të mundshme duke përfshirë dhe gabimin njerëzor, ndonjëherë këto në fakt janë prova 

për mashtrimin e kryer. Transaksionet mund të jenë “pema e ajsbergut”, një parregullsi ose një 

fakt i vetëm mund të mbartë gjithashtu kërcënimin e rrethanave të tjera në shpjegimin e një 

mashtrimi. 

                                                      
19 Prof.Skender  Osmani,  Dr.Bujar Leskaj. Zvoglimi i riskut, një potencial i mundshëm i zhvillimit të vendit, Konferenca III-te shkencore 

e KLSH, Nentor 2014” 
20 T. w Singleton, A.J Singleton “Auditimi i Mashtrimit dhe Kontabiliteti Ligjor”botimi i katërt 
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Risku në investimet e bëra me fondet e buxhetit të shtetit dhe në veçanti në investimet e 

veprave strategjike, ( materialiteti në vlerë) . Transaksionet në vlera të mëdha, procedura 

komplekse të prokurimeve publike e vendos këtë risk në qendër të vlerësimit të riskut kur KLSH 

planifikon punën e saj. Subjektet fondet e të cilave zënë pjesë të rëndësishme në strukturën e 

buxhetit të shtetit janë në krye të listët të vlerësimeve me risk të lartë. 

 

Risku i mësipërm përfshin jo vetëm zbatueshmërinë e kuadrit ligjor, por dhe shkallën e cilësisë 

së zbatimit të kontratave( materialiteti në natyrë). Këto fusha shfaqen jo vetëm me risk të lartë 

financiar (për shkak të shumave të mëdha të fondeve të përfshira, procedurave të prokurimeve), 

por dhe operacionale që ka të bëjë me cilësinë e punimeve, pagesat jo në përputhje me gjendjen 

aktuale të punimeve, mbikëqyrjen dhe marrjen në dorëzim të objekteve, etj. 

 

Risku që shoqëron procesin e legalizimeve: kuadër ligjor kompleks dhe me mangësi, si 
psh: objekte të ndërtuara në zona të mbrojtura historike, arkeologjike, turistike dhe të 

legalizuara; ndërtime më të larta se sa parashikon ligji, në kundërshtim me kondicionet urbane, 

pagesa më pak se sipërfaqja e zënë, etj. 
 

Risku rregullator/ legjislativ: Ndryshimet në rregulla, procese apo funksionet e ndryshme 

publike shkaktojnë efekt të dukshëm në eficiencen e aktiviteteve derisa ato të adoptohen 

plotësisht nga personeli. Mangësitë në kuadrin rregullator e procedural brenda vetë subjektit 

publik; subjekte të cilat janë krijuar rishtazi apo kanë pësuar ndryshime strukturore dhe nuk 

kanë të plotësuar akoma bazën rregullatorë dhe funksionale të tyre. 

 

Risku në sistemin doganor dhe tatimor: Mosrespektimi i procedurave doganore, tatimore 

dhe shkalla e lartë e evazionit fiskal si pasojë e : shkeljeve në klasifikimin tarifor të mallrave, 

fshehja e detyrimeve të akcizës, TVSH-së, TAP, shtimi i borxhit doganor, tatimor, etj. sjellin 
efekt negativ në të ardhurat e buxhetit të shtetit. 

 

Risku i zhvillimeve në Teknologjinë e Informacionit, në kushtet e informatizimit të shumë 

operacioneve, në kushtet kur në disa operacione të organeve të ekzekutivit janë implementuar 

sistemet e teknologjisë së informacionit si në prokurimet publike; sistemin doganor e tatimor; 

veprimet me thesarin, etj. njohuritë e pamjaftueshme për këto sisteme nga ana e audituesve 

ekspozojnë një shkallë të lartë risku, në kontrollin e tyre, defektet apo ndërhyrjen njerëzorë. 

 
Risku në Sistemet e menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm. Menaxhimi 

financiar është fusha ku risku i korrupsionit dhe mashtrimit është më i pranishëm, kryesisht 

fushat e prokurimeve publike, pagave, transaksioneve financiare, realizimet e programeve 

ekonomike dhe financiare, etj. Kjo pasi subjekte të ndryshme qarkullojnë shuma të 

konsiderueshme të fondeve publike të cilat sigurohen nga një numër i madh burimesh financimi, 

shoqëruar nga një shkallë e ulët e sistemeve të kontrollit financiar dhe kontrolleve të tjera. 

 
Risku që shoqëron ndryshimet ne financimin e pushtetit vendor. Fillimi i implementimit të 

Reformës së re për ndarjen e re administrative dhe territoriale e kthen këtë fushë në një element 

kyç për arritjen e objektivave të auditimit në organet e qeverisjes lokale. Ndryshimet fizike, 

administrative dhe organizacionale do të rrisnin nivelin e riskut dhe do të kërkojnë vëmendje të 

veçantë nga audituesit e KLSH, duke i konsideruar këto moment si nga më kritiket, që mbartin 

riskun e humbjeve, vjedhjeve dhe korrupsionit për shkak të kohës kur ato kryhen ( materialiteti 

nga konteksi). 
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Risku në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore. Lëvizjet e stafit për arsye politike 

dhe niveli jo i kënaqshëm i profesionalizimit të tij në subjektet e auditimit që vjen nga 
ndryshimet në strukturim, organizim, qarkullimi i shpeshtë i stafit dhe niveli i ulët profesional 

i punonjësve, të cilat ndikojnë negativisht në arritjen e objektivave dhe cilësinë e punës së 
subjektit, sepse kërkojnë kohë dhe burime për t’u përshtatur. 

 

Në përfundim të identifikimit dhe më pas vlerësimit të riskut kryhet dokumentimi i cili bëhet 

në një mënyrë të tillë e cila regjistron fazat e procesit. 

Dokumentimi i vlerësimit të riskut krijon një profil risku për KLSH-në i cili: 

 

Lehtëson identifikimin e prioriteteve të riskut (në veçanti për të identifikuar çështjet e risqeve 

“kyçe” përfshirë edhe ato të menaxhimit të lartë; 

Kupton arsyet për vendimet e marra rreth asaj se çfarë është apo nuk është ekspozim i 

tolerueshëm; 

Lehtëson regjistrimin e mënyrës në të cilën është vendosur për t’u trajtuar risku; Lejon të 

gjithë ata të përfshirë në menaxhimin e riskut të shohin profilin e plotë të riskut dhe zonat e 

tyre të përgjegjësisë; 

Lehtëson rishikimin dhe monitorimin e riskut. 

Sa me pak i pranueshëm të jetë ekspozimi në lidhje me një risk, aq më i madh është prioriteti i 

cili duhet t’i jepet për ta adresuar atë. Risqeve me prioritet më të lartë (risqet kyç) duhet t’u 

jepet vëmendje e vazhdueshme në nivelin më të lartë të menaxhimit dhe për pasoje duhet të 

merren në konsideratë vazhdimisht nga menaxhimi. Prioritetet e veçanta ndryshojnë me kalimin 

e kohës mbasi risqet e veçanta trajtohen dhe prioritetet ndryshojnë. 

Përgjithësisht risqet e identifikuara sa më sipër janë rezultat i faktorëve të jashtëm, ambientit 

ku kryhet auditimi dhe gjithashtu faktorëve të brendshëm, burimet në dispozicion nga KLSH 

(njërëzit, aftësitë, kompetencat, kujdesi i duhur profesional) dhe për të cilat KLSH ka krijuar 

një set kontrollesh në përgjigje të tyre dhe që kanë si synim minimizimin si tq impaktit ashtu 

dhe të mundësisë që këto risqe të ndodhin. 

Për vetë natyrën e punës, profesioni i audituesit mbart në masë të madhe përballjen me 

riskun e mashtrimit dhe të korrupsionit. Lidhja që ekziston midis kërkesës së grupeve të 

interesit, Parlamentit dhe Publikut , pritshmëritë e tyre ndaj auditimit shtetëror si një 

nga elementët për të luftuar korrupsionin dhe riskun e mashtrimit vendos  në qendër të 

shumë prej politikave dhe strategjive të KLSH. 

 

Përshkrimi i ndryshimeve kryesore në identifikimin dhe vlerësimin e riskut 
 

Risqe të Jashtme të përbashkëta për të gjithë Departamentet e Auditimit 
 

Elementi i riskut të dimensionit Politik në matricën e regjistrit të riskut është zmadhuar. 

Mosndërgjegjësimin dhe inertësinë e administratës shtetërore është rivlerësuar në rritje nga 60 

(i mesëm) në 70 (i mesëm). Ky risk ka influencë negative në zbatimin e rekomandimeve të 

KLSH-së, me efekt negativ në përmirësimin e veprimtarisë së subjekteve të audituara. Ky risk 

vlerësohet i mesëm për shkak të rritjes së transparencës, publikimit të rezultateve të auditimit, 

trajtimi i letrave të popullit, botimet dhe rritja e prezencës së KLSH në media konsiderohen si 

objektiva të duhur për mitigimin e këtij risku.  



35  

 

Elementi i riskut të dimensionit Teknologjik në matricën e regjistrit të riskut është zvogëluar. 

Përmirësimi  i sistemeve të ruajtjes së dhënave dhe e- government janë faktorë të reduktimit të 

këtij risku, e mbështetur gjithashtu në forcimi i auditimit të teknologjisë së informacionit nga 

trupa audituese e KLSH-së.  

 

Elementi i riskut të dimensionit social është redukuar nga 90 (i lartë) në 70 (i mesëm). Ky 

reduktim vjen si pasojë e transparencës, nivelit gjithnjë e në rritje të publikimit të rezultateve 

të auditimit, trajtimi i letrave të popullit, botimet dhe rritja e prezencës së KLSH në media. 

 

 Risqe të reduktuara në çdo  departament auditimi  

 

Elementi numër 42 në Departamentin e Auditimit të Shoqërive Publike mbi “Nxitja e 

përgjegjshmërisë publike nga auditimi”  është reduktuar duke ruajtur nivelin e mesëm nga 60 

(i mesëm) në 50 (i mesëm). 

 

Elementi numër 83 në Departamentin e Auditimit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore mbi 

“Parashikime jo realiste mbi të ardhurat vjetore dhe mujore në organet e pushtetit vendor” 

është reduktuar duke reduktuar nivelin nga 90 (i lartë) në 70 (i mesëm). 

 

Elementi numër 108 në Departamentin e Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit mbi “Të meta dhe 

mangësi të studimeve në projekte mjedisore”, është reduktuar duke ruajtur nivelin e lartë, nga 

90 ( i lartë) në 80 ( i lartë). 
 

Risqe të shtuara për çdo departament auditimi 

  

Elementi numër 94 në Departamentin e Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit mbi 

“Keqadministrim i të dhënave në regjistrimin e pronave të subjekteve fizik dhe juridik” është 

rritur duke ruajtur nivelin e tiuj të mesëm, nga 45 ( i mesëm) në 50 ( i mesëm). 
 

Elementi numër 99 në Departamentin e Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit mbi “Administrimi 

i fondeve të buxhetit të shtetit i destinuar për kompensimin në vlerë të pronareve”  është rritur 

duke ruajtur nivelin mesatar, nga 50 ( i mësëm) në 60 ( i mesëm). 
 

Elementi numër 102 në Departamentin e Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit mbi “Moszbatimi i 

kritereve ligjore në procesin e legalizimeve”, është rritur duke ruajtur nivelin mesatar, nga 55 

( i mësëm) në 70 ( i mesëm). 
 

Elementi numër 103 në Departamentin e Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit mbi “Cenimi i 

pronarëve legjitim gjatë procesit të legalizimit”, është rritur duke ruajtur nivelin mesatar, nga 

30 ( i mësëm) në 50 ( i mesëm). 

 

Elementë të shtuar të risqeve  

Çdo analizë institucionale dhe vlerësimi i riskut është i plotë nëse si pasojë e procesit kemi 

njëkohësisht rivlerësime në rritje dhe në rënie të perceptimit për riskun. Vlerësimi i plotë 

përfshin gjithashtu shtimin e elementëve të rinj, të pa marrë në konsideratë më parë, elementë 

që burojnë nga ndryshimi i vazhdueshëm i mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm të institucionit.  

Risqet e departamentit të auditimit IT dhe investimeve të huaja risqet nga numri 62 në numrin 

72 janë rigrupuar dhe ridimensionuar. Detajimi i tyre shfaqet në këtë pjesë të matricës së 

risqeve. 
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IV.1.3. ADRESIMI/TRAJTIMI I RISQEVE 

Qëllimi i adresimit të riskut është për ta kthyer pasigurinë në përfitim të KLSh-së, duke 

mbajtur nën kontroll kërcënimet dhe duke përfituar nga mundësitë. Çdo veprim i ndërmarrë 

për të adresuar/trajtuar riskun formon atë që njihet si “kontroll i brendshëm”. Këto veprime 

mund të ndërmerren për të menaxhuar si impaktin nëse risku ka ndodhur ose frekuencën e 

ndodhjes së riskut. 

Mbështetur në ISSAI 9130 “Udhëzues për Kontrollin e Brendshëm”, KLSH konsideron 

pesë aspektet e adresimit/trajtimit të riskut si më poshtë: 

 

1. Tolerimi/pranimi. Në disa raste ekspozimi ndaj riskut mund të jetë i 

pranueshem për KLSh dhe si të tilla nuk parashikohet të ndërmerret ndonjë veprim të 

mëtejshëm. Përgjithësisht janë risqe të cilat kanë mundësi të ulët për të ndodhur dhe 

njëkohësisht kanë pak gjasa të ndikojnë në arritjen e objektivave të punës së KLSH edhe nëse 

ndodhin. Por vlerësohen dhe raste të veçanta ( vecanërisht të risqeve të jashtme) për të cilat 

aftësia për të bërë reaguar apo përgjigjur për disa risqe mund të jetë e kufizuar ose kosto e 

ndërmarrjes së ndonjë veprimi mund të jetë jo e favorshme me përfitimin e mundshëm. Në 

këto raste përgjigja apo reagimi mund të jetë pranimi i nivelit ekzistues të riskut. 

 

2. Trajtimi/reagimi vendosja e kontrolleve. Ky është reagimi tipik që synon dhe vetë 

Strategjia e Menaxhimit të Riskut për KLSH. Qëllimi i trajtimit të risqeve është procesi i 

vazhdueshëm i identifikimit dhe velrësimit të riskut por njëkohësisht dhe reagimi/përgjigja 

ndaj tij duke ndërmarrë aktivitetet, masat e nevojshme të kontrolleve për të mbajtur riskun në 

një nivel të pranueshëm. 

3. Transferimi Për disa risqe përgjigja/reagimi më i mirë është jetë transferimi i tyre. Ky 

opsion është veçanërisht i mirë për të zbutur risqet financiare ose risqet e aseteve. Transferimi 

i riskut mund të konsiderohet, si për të zvogëluar ekspozimin e KLSH por njëkohësisht dhe 

për rritur efektivitetin e menaxhimit të risqeve. Megjithatë dhe nëse kjo është zgjedhur si 

përgjigje ndaj riskut , KLSh ka si detyrë që marrëdhënia me palën e tretë së cilës i është 

transferuar risku të menaxhohet me kujdes për te siguruar transferimin e suksesshëm të riskut( 

rastet e kryerjes se veprimtarive qe KLSH ua jep/prokuron apo bashkëpunon me te tretet) 

4. Perfundimi/Mbyllja Edhe përse ISSAI 9130 parashikon që disa risqe ( ateherë kur 

risqet janë kaq shume të mëdha dhe mund të ndikojnë ndjeshëm në rezultatet e pritshëm) mund 

të anashkalohen duke hequr dorë përfundimisht nga objektiva të cilën këto risqe shoqërojnë,  

nga KLSH nuk shihet e arsyeshme një reagim i tillë. Përgjithësisht risqet e identifikuara janë 

vlerësuar të menaxhueshme dhe për to janë vendosur kontrollet përkatëse. 

5. Pȅrfitimi nga Mundȅsia Ky opsion konsiderohet tepër i përshtatshëm për KLSH në 

përdorimin e punës së auditimit të brendshëm (sipas ISSAI –ve ) si dhe veprimtari të tjera që 

mund të shfrytëzohen nëpërmjet një informacioni gjithëpërfshirës , analiza e situatës aktuale 

dhe tendencave për të ardhmen. . Duke u informuar në mënyrë të përshtatshme dhe 

mjaftueshëm, audituesit mund të menaxhojnë ngjarjet e papritura në mënyrë të tillë që të 

përfitojnë dhe t’i kthejnë ato në favor të punës së tyre. Kjo do të mundësojë jo vetëm arritjen 

e objektivave por dhe te sigurohet përfitim shtesë. 
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Figura 4, Matrica e Riskut 

IV.1.4. VEPRIMTARITË E KONTROLLIT 

 

Veprimtaritë e kontrollit janë politika dhe procedura që ndihmojnë për realizimin e përgjigjes 

ndaj risqeve. Veprimtaritë e kontrollit kryhen në të gjithë KLSH dhe për të gjitha nivelet dhe 

funksionet, por në këtë Strategji kontrollet i referohen vetëm kontekstit të menaxhimit të 

riskut.  21 

 

Për qëllime të menaxhimit të riskut procedurat e kontrollit janë një element shumë i 

rëndësishëm për arritjen e objektivave. Ato nuk duhet të vendosen formalisht por 

konsiderohen si mekanizëm për të menaxhuar vetë arritjen e objektivave.  

 

Një skemë e thjeshtë e përgjigjes ndaj riskut shprehet në matricën e reagimit si më poshtë: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
21 ISSAI “Udhëzues për Standaret e Kontrollit të Brendshem në Sektorin Publik” përmbajnë informacion të detajuar për vendosjen e 

kontrolleve efektive 
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Për shkak të shumëllojshmërisë të risqeve , dhe reagimi ndaj tyre përfshin një numër të 

konsiderueshëm procedurash apo kontrollesh si përgjigje ndaj tyre, por Standardet përcaktojnë 

si më të zakonshmen trajtimin e riskut nëpërmjet kontrolleve/procedurave të mëposhtme22: 

 

Kontrollet Parandaluese- Kontrolle parandaluese të krijuara për të minimizuar mundësinë e 

riskut që po ndodh (si ndarja e detyrave) 

 

Këto kontrolle kufizojnë mundësinë e një rezultati të padëshiruar. Kontrollet parandaluese 

përfshijnë ndarjen e detyrave, kufizimi i veprimeve të personave të autorizuar (psh, vetëm ata 

që janë trajnuar dhe autorizuar lejohen të kryejnë veprimtari të caktuara). Synimi i tyre është 

parandalimi i ndodhjes së riskut përkatës dhe rritja e sigurisë se objektivat do të arrihen. 

Hartimi, miratimi dhe vënia në zbatim e Rregullores së brendshme të KLSH, Urdhrat dhe 

Udhëzimet e Kryetarit janë kontrolle që KLSH ka ndërmarrë për të reaguar ndaj risqeve të 

vlerësuara dhe kanë karakter paraveprues/ para faktit. 

A. Kontrollet Korrigjuese- Kontrolle korrigjuese të krijuara për të korrigjuar rezultatet e 

padëshirueshme (si rimarrja e shumave të paguara gabim) 

Ato sigurojnë një rrugëdaljeje për të arritur njëfarë rikuperimi kundrejt humbjes apo dëmtimit. 

Këto lloj kontrollesh janë parashikuar të zbatohen për të siguruar zbatimin e detyrimeve ( 

përfshirja e gjobave ose masave ndëshkimore), është formë korrigjuese pasi lehtëson 

rikuperimin financiar kundrejt një risku që ka ndodhur. 

Kontrollet Direktive- Kontrolle drejtuese të krijuara për të siguruar se një rezultat i veçantë 

është arritur (si kërkesat e sigurisë dhe shëndetësore ose masat e sigurisë); 

Këto kontrolle sigurojnë arritjen e një rezultati të veçantë tepër specifik siç janë rregullat e 

sigurisë dhe janë të lidhura ngushtë me objektiva të pajtueshmërisë. 

Kontrollet Zbuluese-Kontrolle zbuluese të krijuar për të identifikuar kur rezultate të 

padëshiruara kanë ndodhur (si kontrollet e magazinës apo aktiveve, ose proçesi i rakordimit) 

 

Këto kontrolle vendosen për të identifikuar rezultatet e padëshiruara pasi ngjarja ka ndodhur 

(pra risku është bërë efektiv). Në dallim nga kontrollet parandaluese, efekti i tyre është «pas 

ngjarjes» dhe kanë si qëllim krijimin e një efekti parandalues për të ardhmen Shembuj të 

kontrolleve zbuluese përfshijnë kontrollin/ inventarizimin periodik të materialeve ose aktiveve 

(ku zbulohen transaksione të paautorizuara), «rishikime pas zbatimit» nga të cilat “nxirren 

mësime” për të ardhmen gjatë aplikimeve për aktivitete të reja dhe monitorimi i aktiviteteve, 

ku zbulohen ndryshimet të cilat kërkojnë zgjidhje.  

 

Kryerja e inventarizimeve sipas përcaktimeve të Standardeve të Kontabilitetit dhe raportimit 

Financiar, Rregullave të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit janë kontrolle që KLSH zbaton 

nën këtë kategori kontrollesh. 

 

                                                      
22 Ligji nr. 10296, datë 8.7.201 “Per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, neni 17 
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Pavarësish se cila prej mundësive të mësipërme zgjidhet për të trajtuar apo adresuar risqet 

është mbajtur parasysh që kontrolli i vendosur të jetë proporcional me riskun. Pavarësisht nga 

rezultati me ekstrem i padëshirueshëm planifikohet kontrolli që jep një siguri të arsyeshme të 

kufizimit të humbjes së pritshme, brenda oreksit për risk. Çdo kontroll ka një kosto dhe është e 

rëndësishme që kontrolli të ofroje dobi në lidhje me riskun që kontrollohet. Qëllimi i kontrollit 

është të zvogëlojë riskun më shume se sa t’a eliminojë atë. 

Mbështetur në sa më sipër KLSH ka adoptuar dhe ndjekur politika dhe procedura që adresojnë 

risqet kryesore si me poshtë: 

Risqet e e keqpërdorimit të aseteve: 
 

Siguria fizike: kjo është një masë parandaluese e cila kontrollon dhe monitoron vlerësimin e 

aseteve, të dokumentacionit ose të sistemeve IT për të garantuar se nuk ka një përdorim të 

paautorizuar, dëmtim apo humbje informacioni. 

Organizimi: organizimi përfshin alokimin e përgjegjësisë ndaj individëve dhe grupeve në 

mënyrë që ato të punojnë sëbashku për të arritur objektivat në mënyrën më eficente të 

mundshme. Parimet kryesore të organizimit që kanë të bëjnë me mashtrimin janë: 

 Një përcaktim i qartë i përgjegjësive të individëve për burimet, aktivitetet, objektivat 

dhe qëllimet. Kjo përfshin përcaktimin e niveleve të autoritetit. Kjo është një masë 

parandaluese e cila përcakton limitin e përgjegjësive të cilat mund të autorizohen nga 

individë zyrtarë. Për të qenë efektivë, kontrollet duhet të kryhen për të siguruar se 

transaksionet janë autorizuar siç duhet; 

 Krijimin e linjave të qarta të raportimit dhe hapësirat efektive të ushtrimit të 
autoritetit për të lejuar mbikëqyrjen adekuate; 

 Ndarja e detyrave për të shmangur konfliktin e interesave ose mundësitë për abuzime. 

Kjo është gjithashtu një masë parandaluese që garanton se çelësi i funksioneve dhe 

kontrolleve mbi një proces nuk kryhet nga një anëtar i vetëm i stafit (p.sh blerja mallrave 

duhet të kryhet veç nga marrja në dorëzim e mallrave); në mënyrë të njëjtë autorizimi dhe pagesa 

e faturave dhe 

 Duke shmangur varësinë e panevojshme një nga një ose disa individë. 

Mbikëqyrja dhe kontrolli i rezultateve : mbikëqyrja është funksioni nëpërmjet të cilit 

menaxherët shqyrtojnë punën dhe performancën e stafit të tyre. Mbikëqyrja siguron një kontroll 

që tregon se stafi po punon, për të përmbushur standardet në përputhje me udhëzimet. Kjo 

mbikëqyrje përfshin kontrolle mbi kontrollet e stafit në nivele më të ulta. Këto shërbejnë si 

masa parandaluese dhe zbuluese të cilat përfshijnë monitorimin dhe metodat e punës së 

rezultateve të punë së stafit. 

 

Gjurma e Auditimit: ky është një kontroll i gjerë zbulues, megjithëse prezenca e tij mund të 

ketë një efekt sigurues dhe si rrjedhojë mund të parandalojë mashtrimin. 

 

Procedura e sinjalizimit: - Çdo punonjës, i cili gjatë kryerjes së punës apo në lidhje me 

zhvillimin e detyrave të tij, vëren fakte, të cilat lënë vend për mundësi të ekzistencës së 

parregullsive dhe mashtrimeve, informon menjëherë me shkrim eprorin e drejtpërdrejtë ose 

eprorin e një niveli më të lartë, apo, nëse ai e sheh të dobishme, njofton nëpunësin autorizues 

ose titullarin e njësisë publike ose direkt nëpunësin e parë autorizues apo njësinë e 
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antikorrupsionit.2123 

 

Monitorimi: informacioni menaxhues duhet të përfshijë masa dhe tregues të performancës  në 

lidhje me efikasitetin, efektivitetin dhe ekonomicitetin dhe cilësinë e shërbimit. Monitorimi 

efektiv, duke përfshirë kontrollet rastësore, duhet të frenojë dhe të zbulojë disa lloje të aktivitetit 

mashtrues. 

 

Vlerësimi: politikat dhe aktivitetet, duhet të vlerësohen periodikisht për ekonomicitetin, 

eficencën dhe efektivitetin.Menaxhimi i funksionimit mund të kryejë vlerësime, por ato janë 

zakonisht më efektive kur kryhen nga një grup i pavarur. Vlerësime të tilla mund të zbulojnë 

mashtrimin. 

 

Stafi: stafi i përshtatshëm është themelor për një sistem për të funksionuar efektivisht. Dobësitë 

në staf mund të anullojnë efektin në kontrolle të tjera. Postet që përfshijnë kontrollet e veçanta 

të aseteve me vlerë të madhe, mund të kenë nevojën e një aplikimi të procedurave shtesë 

verifikuese. Rotacioni i stafit midis posteve që mbajnë mund të parandalojë ose të zbulojë 

marrëveshjet e fshehta ose mashtrimin. 

 

Kontabiliteti i pasurive : regjistrimi i pasurive i përdorur për qëllime kontabilizimin 

menaxherial mund të ndihmojë për zbulimin e humbjeve që mund të shkaktohen nga mashtrimi. 

 

Kontrollet Buxhetore dhe kontrolle të tjera financiare: përdorimi i buxheteve dhe  limiteve 

të deleguara për disa kategori shpenzimesh dhe kontrolle të tjera të kontabilitetit duhet të 

sigurojë se shpenzimet janë aprovuar saktë dhe kontabilizuar saktë nga menaxheri përgjegjës. 

Kjo duhet të kufizojë qëllimin për mashtrim dhe mund të rezultojë në disa lloje mashtrimesh që 

mund të zbulohen. 

 

Sistemet e zhvillimit: kontrollet mbi zhvillimin e sistemeve te reja dhe modifikimet ndaj 

sistemeve ekzistuese ose procedurave, janë thelbësore për të siguruar se efektet e ndryshimit 

vlerësohen në fazë të hershme dhe përpara implementimit. Risqet e mashtrimit duhet të 

identifikohen si një pjesë e këtij procesi dhe duhet të paraqiten, përmirësimet e nevojshme në 

kontroll. 

“Faktori Frikë” Pengesat kryesore për të kryer mashtrimin janë risqet e zbulimit dhe pasojat 

e rënda. Fakti më i rëndësishëm rreth pengesës është se vjen si rrjedhojë e riskut të perceptuar 

dhe jo riskut aktual. Mënyrat sesi departamentet mund ta kryejnë këtë përfshijnë: 

 Paralajmërimet mbi forma të llojit “ deklaratat e rreme mund të çojnë në ndjekje penale”; 

 Publicitet i përgjithshëm; 

 Shtimi i ashpërsisë së penaliteteve; 

 Marrja e masave dhe veprimet e duhura kundrejt autorëve të mashtrimit. 

 

Ndryshimi i qëndrimit ndaj mashtrimit : Strategjitë më efektive të projektuara për të 

ndryshuar qëndrimet mbështeten tek motivimi, më tepër sesa tek frika. Ato kanë si qëllim të 

bindin njerëzit për pa dëshirueshmërinë e një sjellje të caktuar. Strategjitë e ndryshimit të 

qëndrimit mbështeten në një masë të gjerë fushatash për arritjen e efektit të tyre, prandaj është 

e rëndësishme, që departamentet të kryejnë një vlerësim të plotë të përfitimeve të çdo reklamimi 

të propozuar dhe për të krijuar një mënyrë të matjes së rezultatit të këtyre aktiviteteve. 

                                                      
23 Manuali Auditimit të Integritetit “INTOSAINT”, 
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IV.1.5. RISHIKIMI DHE RAPORTIMI I RISQEVE 
 

Menaxhimi i riskut rishikohet dhe raportohet për dy arsye: 
 

 Për te monitoruar nëse profili i riskut ka ndryshuar 

 Për t’u siguruar që menaxhimi i riskut është efektiv dhe për të identifikuar se kur  
është i nevojshëm veprim i mëtejshëm. 

 

Proceset rishikuese kryen për të parë nëse risku ekziston akoma, nëse risku është rritur, nëse 

ndikimi i riskut ka ndryshuar, përmbajtja e raportit ka ndryshuar në përputhje me prioritetet 

dhe është arritur siguria në efektivitetin e kontrollit. Në vijim, procesi i përgjithshëm i 

menaxhimit të riskut është subjekt i rishikimeve të rregullta periodike dhe si i tillë nuk duhet të 

bëhet por dhe jo të kufizohet në rishikime të paktën një herë në vit. Ky afat i përcaktimit të 

rishikimit dhe monitorimit të riskut në KLSH ka si qëllim që të sigurohet se menaxhimi i riskut 

mbetet i përshtatshëm dhe efektiv. Rishikimi i riskut dhe rishikimi procesit të menaxhimit të 

riskut të pavarura dhe nuk zëvendësojnë njëri tjetrin. 

KLSH synon të kryejë rishikim të tilla që duhet të: 
 

 Sigurojnë që të gjitha proceset e menaxhimit te riskut janë rishikuar të paktën një 
herë në vit 

 Sigurojnë që risqet në vetvete janë subjekt i rishikimit sipas një frekuence të 

përshtatshme ( me parashikimin e përshtatshëm si për rishikimin e vetë menaxhimit 
dhe për rishikime të jashtme të riskut). 

 Bëjnë parashikime për të informuar rreth risqeve të reja apo ndryshimet në risqet e 
identifikuara tashme me qëllim që ndryshimi të adresohet/trajtohet në mënyrë të 

përshtatshme. 

 

Për të ndihmuar procesin e rishikimit ekzistojnë një numër mjetesh dhe teknikash ndër të cilat 

KLSH do të përdorë ku të jetë më e përshtatshme: 

 Vetëvlerësimin e Riskut – sipas së cilës të gjithë strukturat e brendshme të KLSH 

angazhohen të vlerësojnë dhe rishikojnë situatën e ekzistencë dhe vlerësimit të 

risqeve. Gjithashtu ato vlerësojnë dhe efektivitetin e kontrolleve të vendosura si 

përgjigje ndaj risqeve. Rezultatet e vetëvlerësimit raportohen për të administruar 

profilin e gjerë të riskut të KLSH. 

 Raportimi i Drejtuesve – që është pjesë e vetvlerësimit, por nëpërmjet saj Drejtorët 

janë përgjegjës të rishikojnë dhe raportojnë në mënyrë periodike mbi ecurinë e 

procesit të menaxhimit të riskut dhe për punën që ata kanë bërë për të mbajtur të 

përditësuara procedurat e riskut dhe të kontrollit dhe të përshtatshme me kushtet 

brenda fushave të veçanta të përgjegjësisë. 

 “ Kuadri vlerësues i menaxhimit të riskut” i cili siguron një mjet për vlerësimin e 

nivelit të maturisë së menaxhimit të riskut të KLSH dhe parashikohet të përdoret 

në mënyrë efektive për përgatitjen e deklaratës vjetore mbi kontrollin e brendshëm. 

(Detyrim që rrjedh nga Ligji për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” 
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IV.1.6. INFORMIMI DHE KOMUNIKIMI 
 

Informimi 
 

Menaxhimi riskut institucional kërkon veçanërisht që KLSH të zotërojë një gamë të gjerë 

informacioni të nevojshëm për arritjen e objektivave se sa thjesht informacion i përditshëm. 

Menaxhimi i riskut përfshin informacion që i përket tre periudhave kohore : 
 

1. Të dhënave historike- të cilat lejojnë që të ndjekim performancën aktuale kundrejt 

objektivave, planeve dhe pritshmërie dhe na japin njoftime/indikacione të hershme 

mbi ngjarjet e mundshme që kërkojnë t’u kushtohet vëmendje. 

2. Të dhënave aktuale që lejojnë një pamje në kohë reale të risqeve ekzistuese brenda 

gjithë institucionit dhe për çdo strukturë dhe identifikojnë ndryshimet apo 

devijimet nga pritshmëritë; 

3. Të dhënat për të ardhmen/tendencat të cilat ndihmojnë për të identifikuar dhe 

vlerësuar risqet e mundshme dhe impaktin e tyre për një periudhë të ardhshme por 

që janë të lidhura ngushtë me dy grupet e mësipërme të të dhënave 

Më qëllim që të arrihet realizimi i suksesshëm dhe me efektivitet i politikës së menaxhimit të 

riskut është e rëndësishme që çdo individ dhe strukturë e përshirë në implementimin e 

Strategjisë së Riskut të ketë informacion të mjaftueshëm për secilën nga këto kategori. i  gjithë 

stafi duhet të njihet me mesazhin që Strategjia e Menaxhimit të Riskut përçon dhe njëkohësisht 

çdo individ duhet të njohë dhe të dijë rolin që i takon në këtë Strategji. Menaxhimi efektiv i 

riskut kërkon që personat të njihen me informacionin e duhur, në kohën dhe vendin e duhur. 

Komunikimi 
 

Komunikimi dhe informimi nuk është një fazë e veçantë në menaxhimin e riskut, ato ecin 

përmes të gjithë procesit të menaxhimit te riskut. Komunikimi është i qenësishëm për sistemet 

e informacionit. Nëpërmjet tij sigurohet që të merret informacioni i duhur nga personat e duhur 

por KLSH e konsideron komunikimin në një sens më të gjerë që përfshin shpërndarjen e 

kulturës së përbashkët dhe qëndrimit ndaj riskut, që lidhet me pritshmëritë dhe përgjegjësitë e 

çdo individi apo strukture për këtë çështje. 

Komunikimi rreth proceseve dhe procedurave duhet të jetë në përshtatje me kulturën që KLSH 

synon të kultivojë dhe për të arritur qëllimet e Strategjisë së Menaxhimit të Riskut: 

 Është e rëndësishme të sigurohet që çdo njeri e kupton cfare është strategjia e riskut, 

cilat janë prioritetet e riskut si dhe përgjegjësitë e tyre ne përshtatje me këtë kuadër. 

Nëse kjo nuk arrihet, nuk do të arrihet as futja e përshtatshme dhe e qëndrueshme e 

menaxhimit të riskut dhe prioritetet e riskut nuk do të mund të adresohen/ trajtohen  

në mënyrë të qëndrueshme. 

 Është e nevojshme që te kuptohet që shkëmbimi eksperiencave sigurohet nëpërmjet 

komunikimit dhe ato të përshtatshmet dhe mund të përfitojnë prej tyre. Psh. Nëse për 



43  

një risk të ri krijohet një kontroll efektiv lidhur me të , kjo eksperiencë duhet t’i 

komunikohet të gjithë të tjerëve të cilët mund të përballen gjithashtu me këtë risk; 

 Duhet të sigurohemi që cdo nivel i menaxhimit përfshirë dhe vendimarrja, kërkon 

dhe merr siguri të përshtatshme dhe të rregullt mbi manaxhimin e risqeve brenda 

hapërsirës së tyre të drejtimit të kontrollit. Ata duhet të sigurohen me informacion të 

mjaftueshëm që të mund t’i lejojë ata për të planifikuar veprime në përputhje me 

risqet ku risku i mbetur nuk është i pranueshëm , po ashtu dhe siguri rreth risqeve të 

cilat menodhet të jenë në mënyrë të pranueshme nën kontroll. Krahas komunikimit 

rutinë të kësaj sigurie duhet të ketë një mekanizëm për shkallëzimin e cështjeve të 

rëndësishme të riskut të cilat zhvillohen apo dalin në mënyrë të papritur. 

 

Keqkuptimi i prioriteteve të risqeve përkatëse mund të shkaktojë probleme serioze- në veçanti 

drejtimin në nivele të papërshtatshme të kontrolleve që janë aplikuar për risqe specifike, dhe 

pamundësi për të marrë sigurinë mbi atë nëse një organizatë partnere ka implementuar 

menaxhim të përshtatshëm të riskut për veten apo jo, gjë që mund të çojë në varësinë e një pale 

të tretë e cila mund të mos arrijë të lëvrojë apo dorëzojë në mënyrë të pranueshme. Është e 

rëndësishme te komunikohet me grupet e interesit rreth mënyrës se si KLSH menaxhon riskun 

për t’i dhënë atyre siguri që KLSH do të veprojë në mënyrën e pritshme. Kjo është veçanërisht 

e rëndësishme ne lidhje me risqe të cilat prekin publikun dhe ku publiku varet nga qeveria për 

reagimin ndaj risqeve të tyre. 

Identifikimi i risqeve të reja ose ndryshimeve të riskut varet në vetvete nga komunikimi. 

“Shqyrtimi Horizontal” “Horizon scanning” në veçanti varet në të mbajturit e një rrjeti të mirë 

komunikimi me kontaktet e përshtatshme dhe burime të informacionit për të lehtësuar 

identifikimin e ndryshimeve të cilat do të ndikojnë në profilin e riskut të organizatës. 

“Shqyrtimi Horizontal” është veprimtari sistematike e krijuar për të identifikuar sa më shpejt 

të jetë e mundur, treguesit e ndryshimeve në risk dhe si i tillë gjen përdorim këtë Strategji 

Regjistri Riskut është pjesë e paketës së diskutimeve gjatë hartimit të planeve vjetore dhe 

mujore të auditimit të KLSh-së dhe të PBA, pasi menaxhimi i riskut i ka fillesat që në 

procesin e buxhetimit, siguron lidhjen e buxhetit me realizimin e objektivave dhe matjen e 

performancës së aktiviteteve gjatë procesit të kontrollit për realizimin e tyre. Prandaj rishikimi 

i tij fillon qe ne tremujorin e parë të çdo viti. 

Në vazhdimësi është i nevojshëm procesi i identifikimit të risqeve të reja dhe ndryshimi e 

përparësive dhe metodologjive zbutëse të risqeve të identifikuar. Për këtë rekomandohet që në 

regjistrin e riskut të çdo Departamenti Auditimi/Drejtorie të KLShsë, të paraqiten në një 

seksion të veçantë risqet parësore që i korrespondojnë objektivave strategjike. Nëse 

prezantohen objektiva të reja këto kanë të ngjarë të jenë të lidhura me risqe të rinj. Grupi i 

menaxhimit strategjik koordinon këtë element të procesit të planit strategjik, duke bërë të 

mundur që risqet e reja dhe të rishikuara të përfshihen në regjistrin e përgjithshëm të riskut të 

KLSH.  
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V. ROLI DHE PËRGJEGJËSITË NË SMR 

Menaxhimi riskut institucional implementohet dhe vihet në funksionim nga i gjithë stafi i 

KLSH, drejtues dhe nivele të tjera teknikë dhe për rrjedhojë ndikon ndjeshëm në veprimtarinë 

e çdo individi. Çdo individ karakterizohet nga kompetenca aftësi dhe botëkuptim të  ndryshëm 

dhe kuadri i Menaxhimit të riskut u ofron çdo punonjësi të KLSH mekanizmat për tú aftësuar 

që të kuptojnë risqet në kontekstin e objektivave që kanë ata brenda funksionit dhe 

Departamentit/Drejtorisë dhe KLSH në tërësi. 

Strukturat, rolet dhe përgjegjësitë  lidhur me Politikën e Menaxhimit të Riskut në KLSH janë 

caktuar në përputhje me Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.16, datë 20.07.2016 “Për 

përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe 

koordinatorit të riskut në njësinë publike”. Çdo anëtar i stafit duhet të njohë përgjegjësitë dhe 

kufizimet e autoritetit të tij. Kjo siguron dhe lidhjen e nevojshme midis detyrave që ka çdo 

individ dhe mënyrës se si i kryejnë këto detyra. 

 

Është e rëndësishme që Regjistri i Përgjithshëm i Riskut për Kontrollin e Lartë të Shtetit i 

paraqitur në Aneksin 1 të Strategjisë së Menaxhimit të Riskut, të shikohet si hapi i parë në 

zbatimin e menaxhimit të riskut dhe jo si produkti final. Regjistri i riskut duhet të shikohet si 

një dokument i cili duhet të rishikohet, të përditësohet dhe zhvillohet së paku njëherë në vit nga 

çdo departament auditimi, drejtori, sektor dhe në tërësi si Institucion. 

Sipas kërkesave te nenit 10 te ligjit nr. 10296 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” roli 

koordinatorit te riskut i takon nëpunësit autorizues, i cili ka të drejtë ta delegojë këtë rol. Në 

bazë të nenit 27 të ligjit të mësipërm në KLSH është krijuar Grupi i Menaxhimit Strategjik 

(GMS). Grupi për menaxhimin strategjik ne KLSH veç te tjerash merr përsipër edhe zhvillimin 

e një politike afatgjate/mesme risku dhe merr në konsideratë regjistrat e riskut individual për 

secilin departament dhe drejtori, nëse risqet janë identifikuar, janë listuar, kontrolluar dhe 

zbutur në një mënyrë konsistente, të qëndrueshme, duke propozuar edhe përmirësimin e 

proceseve të menaxhimit financiar dhe kontrollit në KLSH. Siç është përcaktuar në Ligjin për 

MFK, Drejtori i Auditimit të Brendshëm merr pjesë në të gjitha mbledhjet e GMS pa të drejtë 

vendimmarrje. 

Me Vendim të Kryetarit të KLSH, nr.105, datë 03.08.2018 “Për disa ndryshime në Urdhrin 

nr.41, datë 03.08.2018”Mbi mngritjen e ekipit të menaxhimit të riskut për KLSH”” është ngritur 

Ekipi Menaxhimit të Riskut për KLSH i udhëhequr nga Sekretari i Përgjithshëm , si Nëpunësi 

Auditorizues dhe me përfaqësues të cdo strukture organizative në KLSH, Departament, Drejtori 

dhe Sektor i cila funksionon dhe ka role e përgjegjësi në përputhje me ato të përcaktuara në 

Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 16, datë 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e 

koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit të riskut në njësinë 

publike”. 

Strategjia e Menaxhimit te Riskut për Kontrollin e Larte te Shtetit miratohet me Vendim te 

Kryetarit. 

Ky dokument u shpërndahet të gjitha Departamenteve të Auditimit , Drejtorive dhe strukturave 

të tjera të KLSH- së sipas shkalles hierarkike, e shoqëruar kjo me kërkesën e llogaridhënies 

gjatë procesit të kontrollit të risqeve. 
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VI. RISKU ORGANIZATIV/INSTITUCIONAL KUNDREJT 

RISKUT TË AUDITIMIT 

 

Për vetë natyrën e KLSH , është me rëndësi që në këtë fazë ta bëjmë një dallim kyç në zbatimin 

e koncepteve të riskut në auditim. Ky dallim është në mes riskut institucional / organizativ dhe 

riskut të auditimit. Në njërën anë, kemi rreziqe me të cilat ballafaqohet (dhe i menaxhon) 

organizata e cila auditohet dhe nga ana tjetër, kemi rreziqe me të cilat ballafaqohen (dhe i 

menaxhojnë) audituesit. 

Arsyet për këtë rrjedhin nga objektivat përkatëse të organizatave dhe audituesve profesionalë; 

objektivat janë të ndryshme dhe prandaj rreziqet relevante/përkatëse janë të ndryshme 

gjithashtu. 

Është e qartë se organizatat ndryshojnë shumë në objektivat e tyre, por në sektorin publik ato 

zakonisht krijohen për vendimarrje për politikat publike dhe / ose për kryerjen e tyre. Ato do t‟i 
menaxhojnë burimet publike dhe do të jenë përgjegjëse si për nga udhëheqja e tyre politike 

ashtu edhe të asaj menaxheriale për të pasur sukses në politikat e tyre ose në përmbushjen e 

tyre. 

Roli i audituesve ndryshon mjaft. Audituesit e brendshëm si dhe ata të jashtëm e kanë 

përgjegjësi për të ofruar vlerësim të pavarur dhe opinion profesional. 

Nga audituesi i jashtëm ky opinion jepet zakonisht mbi saktësinë e llogarive, edhe pse ata mund 

të marrin edhe role tjera si atë të auditimit të performancës, nëse u kërkohet të bëjnë një gjë të 

tillë. Nga audituesi i brendshëm ky opinion zakonisht jepet mbi efektshmërinë dhe 

funksionimin e duhur të kontrolleve ose proceseve tjera të menaxhimit.Kështu që mund të themi 

se, për një organizatë të sektorit publik, rreziqet parësore janë të gjitha ato që e kërcënojnë 

mundësinë e tyre strategjike dhe operative për t‟i siguruar objektivat e politikave. Ndërsa për 

audituesin risqet parësore janë ato të cilat do të ndikojnë në mundësinë e tyre për të dhënë një 

opinion të saktë dhe të përshtatshëm. 

Për një auditues të jashtëm ky do ta përbënte riskun e dhënies së opinionit të pastër të auditimit 

kur në të vërtet ka pasur gabime të rëndësishme ose përjashtime nga llogaritë ose, me siguri 

edhe më e pazakonshme, dhënien e një opinioni të kualifikuar që llogaritë përmbajnë gabime 

të rëndësishme ose përjashtime kur, në fakt, ato nuk përmbajnë. 

Për audituesit e jashtëm të sektorit privat dhënia e një opinioni të pasigurt të auditimit 

aksionerëve mund të ketë pasoja serioze për audituesin. Kjo ndodhi në rastin e Arthur 

Andersenit, që ishte caktuar si auditues i Enronit. Anderseni dha opinione të pavlefshme të 

auditimit dhe veprimet ligjore pasuese kundër tyre e cuan deri në mbyllje një kompani shumë 

të madhe të shërbimeve profesionale. Është e qartë se ky ishte një rezultat negativ dhe i 

padëshiruar për ata auditorë! 

Sanksionet financiare dhe ligjore mund të jenë më të pakta në sektorin publik por fakti qëndron 

se, për mbajtjen e besueshmërisë profesionale dhe mirëbesimin në llogaritë publike, audituesit 

e jashtëm duhet vazhdimisht të mbrohen nga risku dhe në mënyrë aktive ta menaxhojnë riskun 

e dhënies së një opinioni të papërshtatshëm të auditimit. 
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E njëjta është edhe e vërtetë edhe për audituesin e brendshëm. Përgjegjësia e tyre parësore është 

raportimi mbi funksionimin efektiv të kontrollit të duhur organizativ dhe shpesh në proceset më 

të gjera të menaxhimit të rrezikut. Një auditues i brendshëm në këtë mënyrë ballafaqohet me 

riskun e dhënies së opinionit të qartë që proceset e duhura janë duke funksionuar në mënyrë 

efektive kur në fakt ato nuk janë, ose e kundërta, raportimi se ato nuk janë duke funksionuar në 

mënyrë efektive kur në fakt ato janë. 

Në përgjithësi: risqet organizative janë një grup i gjerë, zakonisht i risqeve operative me të cilat 

ballafaqohen organizatat gjatë përpjekjes së tyre për t‟i arritur objektivat organizative ndërsa 

risku i auditimit është ai risk që një auditues të japë opinion të papërshtatshëm të auditimit. 

Megjithatë, këto të dyja nuk janë plotësisht të palidhura. Si auditimi i jashtëm ashtu edhe ai i 

brendshëm do të kenë interes shumë të ngushtë në profilin e rrezikut të organizatës së audituar, 

si menaxhimi i organizatës që i shikon ato rreziqe ashtu edhe vetë audituesi që i shikon ato. 

Kjo është vendimtare në planifikimin e auditimit. Aty ku organizata ka identifikuar rreziqe që 

janë relevante për sigurinë e mundshme të llogarive, ky do të jetë i një interesi vendimtar për 

audituesin e jashtëm. Audituesi i brendshëm, përgjegjësia e të cilit është t’i raportojë 

organizatës për veprimtaritë e saj për kontrollet e duhura dhe menaxhimin e riskut, do të 

dëshirojë të përqendrohet në ato fusha ku ai, ose menaxhimi, të cilat ai i ka identifikuar si më 

shqetësuese. 

Nëse një risk është vendimtar për një organizatë, atëherë pasojat e kontrollit të dobët për atë 

risk kuptohet që janë me risk më të madh, prandaj dhe risqet për të cilat audituesi duhet të japë 

një  relacion të qartë e të plotë aty ku ka dobësi të rëndësishme organizative, janë edhe më të 

mëdha. 

Megjithatë duhet theksuar që risku organizativ dhe risku i auditimit dallojnë në mënyrë të 

konsiderueshme. Kjo vjen për shkak të dallimit mes përgjegjësisë së një organizate në sektorin 

publik për arritjen e objektivave të politikave publike dhe përgjegjësisë së audituesit të pavarur 

për të dhënë opinion profesional për organizatën. 

Zakonisht audituesit duhet të tregojnë një kujdes të madh ndaj risqeve organizative me të cilat 

ballafaqohet organizata e tyre e audituar, për t’i ndihmuar ata të përmbushin objektivat e tyre 

profesionale dhe menaxhojnë riskun e tyre të auditimit. 
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