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   REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

              KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

          DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË INSTITUCIONEVE QENDRORE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______ 
Adresa: Rruga “Abdi Toptani”, nr.1, Tiranë;                                                                                              E-mail: klsh.org.al; Web-site: www.klsh.org.al   
                                                             

 Nr. 64 / 6 Prot.            Tiranë, më 12/5/2020 
 

 

                                                     V E N D I M 

 
     Nr.34, Datë 12/5/2020 

 

  PËR 

ADITIMIN E USHTRUAR NË  

INSPEKTORATIN SHTETËROR TË PUNËS DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE  

“MBI PËRPUTHSHMËRINË” E AKTIVITETIT EKONOMIK DHE FINANCIAR,  

për periudhën nga data 01.01.2017 deri më datën 31.12.2019 

 

Nga auditimi i ushtruar në Inspektoratin  Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, me 

objekt përputhshmërinë e veprimtarisë së subjektit me kuadrin rregullator në fuqi, duke 

përfshirë këtu verifikimin e zbatimin  e kompetencave të përgjithshme dhe të veçanta të 

Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, si dhe shpenzimet vjetore të 

buxhetit për periudhën 01.01.2017 deri më 31.12.2019, u konstatuan devijime/shkelje të 

veprimtarisë ndaj kritereve të vlerësimit përfshirë kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi që 

lidhen dhe ndikojnë në garantimin e respektimit të kërkesave ligjore në fushën e legjislacionit 

të punës dhe të atij të shërbimeve shoqërore, të rëndësisë jo materiale, për të cilën japim 

opinion të kualifikuar. 

Auditimi u orjentua kryesisht në planifikimin dhe realizimin e inspektimeve më shumë se një 

herë në të njëjtin subjekt, përfshirja në planifikim për inspektim e subjekteve që janë llogaritur 

me nivel risku të ulët dhe mos kryerja e numrit të planifikuar të inspektimit në të njëjtin 

subjekt. 

Programi i auditimit, nuk është realizuar plotësisht, për shkak të ndërprerjes së auditimit para 

afatit të përfundimit, nga korona virusi.  

- Nuk është realizuar pika nr 4, “Vlerësimi e funksionimit të sistemeve të menaxhimit financiar 

dhe kontrollit” e programit të auditimit. 

-Është realizuar pjesërisht pika nr. 5 “Mbi verifikimin dhe zbatimin  e kompetencave të 

përgjithshme dhe të veçanta të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore dhe 

të Drejtorive Rajonale...”, e programit të auditimit.  

 

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga Grupi 

i Auditimit të Departamentit të Auditimit të Institucioneve Qendrore, shpjegimet e dhëna nga 

subjekti i audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Drejtori i 

Departamentit të mësipërm, Drejtori i Departamentit Juridik dhe Kontrollit të Zbatimit të 

Standardeve të Auditimit dhe Etikës, si dhe Drejtori i Përgjithshëm, në mbështetje të neneve 

10, 15, 25 dhe 30, të ligjit nr. 154/2014, miratuar në datën 27.11.2014 “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, 
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VENDOSA: 

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Mbi Përputhshmërinë” të ushtruar në 

Inspektoratin  Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, sipas programit të auditimit nr. 

64/1 datë 21.01.2020,  për veprimtarinë nga data 01.01.2017 deri më datën 31.12.2019. 

II. Të miratoj opinionin e auditimit, rekomandimet për përmirësimin e gjendjes dhe të kërkoj 

marrjen e masave sa vijon; 

OPINIONI I AUDITIMIT 
 

 

Baza për dhënien e opinionit mbi përputhshmërinë (ISSAI 40001) të veprimtarisë së 

Inspektoratit  Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore. 

Ne audituam përputhshmërinë e veprimtarisë sa i takon shkallës së zbatueshmërisë së 

rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, 

mbi të cilat ky institucion realizon misionin e tij. 

Gjatë auditimit në terren janë të marrë të dhëna të mjaftueshme të cilat mundësojnë dhënien e 

opinionit. 

Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI 

4000, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe në Manualet e Auditimit të 

Përputhshmërisë të KLSH-së, i kryer në subjektin Inspektoratin  Shtetëror të Punës dhe 

Shërbimeve Shoqërore, u konstatuan devijime/shkelje nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, 

që nën gjykimin profesional të audituesit janë jo materiale, të shkaktuara nga interpretimi i 

gabuar i dispozitave ligjore, të cilat cenojnë ndjeshëm, substancialisht misionin e Institucionit, 

për të cilin japim opinion të kualifikuar2. 

 

 

                                                             
1- ISSAI 4000 – Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse 

informacioni i mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me 

kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi bëhet lidhur me çështje të veçanta. 

 
2 -Sipas Manualit të Auditimit Përputhshmërisë të KLSH-së, kapitulli V, pika 5.4, Konkluzionet/ opinionet e 

kualifikuara: Audituesi shpreh një konkluzion me rezervë kur në gjykimin profesional të tij, efekti ose efektet e 

mundshme të një çështjeje, nuk janë aq materiale sa që të justifikojnë një konkluzion të kundërt ose një refuzim të 

konkluzionit. Kur auditimi i përputhshmërisë kryhet së bashku me pasqyrat financiare, audituesi mund të shpreh 
një opinion me rezervë kur devijimet janë materiale por jo të përhapura, ose n.q.s. audituesi nuk është në gjendje të 

sigurojë evidencë auditimit të përshtatshme dhe të mjaftueshme dhe, efektet e mundshme, janë materiale por jo të 

përhapura.  

Sipas përcaktimeve të kreut II, pika 2.3 të Manualit të Auditimit Përputhshmërisë të KLSH-së, “Në disa raste, 

mospërputhshmëria edhe pse jo materiale nga ana sasiore, mund të jetë materiale nga ana cilësore – siç mund të 

jenë natyra ose përmbajtja - duke ndikuar kështu në konkluzionet e auditimit”(faqe 17). Normalisht 

“Opininoni i kualifikuar” jepet kur aktiviteti i kryer nga Institucioni konstatohet me devijime/ shkelje të kuadrit 

ligjor dhe rregullator në fuqi, që nën gjykimin profesional të audituesit janë të rëndësisë materiale, pra kushtëzohet 

nga fakti që deviacionet nga kuadri ligjor dhe rregullator të kenë pasojë diferenca materiale. Në rastin konkret,  

evidentohen deviacione/ shkelje të kuadrit ligjor dhe rregullator në fuqi, që megjithëse nuk janë të rëndësisë 

materiale, audituesi e gjykon të japë opinion të kualifikuar, pasi interpretimi i gabuar i dispozitave ligjore, ka 

cenuar ndjeshëm, substancialisht misionin e Institucionit, nëpërmjet: - Numri i inspektimeve të realizuar në vit për 
një punonjësve informal. Kryerjes së inspektimeve më shumë se një herë në të njëjtin subjekt, Përfshirjes në 

planifikim për inspektim e subjekteve që janë llogaritur me nivel risku të ulët, moskryerjen e numrit të planifikuar 

të inspektimit në të njëjtin subjekt. 

 

 

 



3 
 

A. PROPOZIM PËR VENDOSJE  TREGUESISH. 

 

ISHPSHSH periodikisht publikon periodikisht “Treguesit e inspektimit”, të cilët japin të dhëna 

që lidhen kryesisht me subjektet objekt inspektimi, si, numri i subjekteve të inspektuar, vende 

pune të inspektuara, punëmarrës femra\meshkuj, punëmarrës informal etj. 

Grupi i auditimit, pasi u njoh me treguesit e publikuar, gjykon se tregues të tjerë, orientues, 

nxitës dhe matës për performancën e inspektorëve mund dhe duhet të jenë: 

 

- Numri i inspektimeve të realizuar në vit për një punonjësve informal. 

- Kryerjes së inspektimeve më shumë se një herë në të njëjtin subjekt.  

- Përfshirja në planifikim për inspektim e subjekteve që janë llogaritur me nivel risku të ulët.  

- Mos kryerja e numrit të planifikuar të inspektimit në të njëjtin subjekt. 

- Numri mesatar i punonjësve informal të konstatuar për një inspektor gjatë vitit. 

Menjëherë 

 

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

1. Gjetje nga auditimi: ISHPSHSH, nuk ka hartuar dhe miratuar “Metodologjinë  e vlerësimit 

të riskut”, në kundërshtim me pikën 2 neni 24 të Ligjit nr. 10,433, datë 16.6.2011 “Për 

inspektimin në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar në të cilin është përcaktuar se ... 

Programimi i inspektimi hartohet nga vetë inspektorati, bazuar në metodologjitë e vlerësimit të 

rrezikut dhe në detyrimin për inspektimin periodik në rastet e parashikuara nga ligji i posaçëm. 

 

Materiale të ndryshme në ISHPSHSH, veçanërisht për programimin e inspektimeve, merren në 

bazë të vlerësimit të riskut, dhe i  referohen “Metodologjisë së vlerësimit të riskut”, shtatë 

elementëve përbërës të tij, por në asnjë rast grupit të auditimit,  nuk ju vendos në dispozicion 

“Metodologji e vlerësimit të riskut” e miratuar.   

 

Rekomandimi: ISHPSHSH të hartojë dhe të miratojë në Institucionet përkatëse  

“Metodologjinë e vlerësimit të riskut”, e cila do të shërbeje si bazë e certifikuar për 

programimin e inspektimeve, duke eliminuar elementët negativë të vërejtur si: programimi disa 

herë në vit i një subjekti,  programimi i inspektimit të subjekteve me nivel risku të ulët etj. 

    

 

Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi: ISHPSHSH planifikimin e inspektimit për përzgjedhjen e subjekteve, e 

mbështetet në të dhënat e QKB të azhurnuara dhe portalin “e-Inspektim”. 

Aktualisht, programimi i inspektimit për përzgjedhjen e subjekteve, nuk realizohet 

automatikisht nga Portali (pasi nuk e parashikon këtë element).  

Mos zgjedhja në mënyrë automatike e subjekteve për planifikim mbi bazë risku, ka krijuar 

mundësi që përzgjedhja e operatorëve ekonomikë të jetë subjektive, jo e duhura që përfaqëson 

realisht subjektet me risk.  

Kjo ka bërë që subjekti/subjektet: 

- Të përzgjidhen për inspektim deri katër herë në vit, në kundërshtim me metodikën e 

planifikimit, e cila e parashikon  një herë në vit, 

 - Të përzgjidhen për inspektim, megjithëse janë parashikuar me nivel risku të ulët. 

- Të përzgjidhen për inspektim, megjithëse numri i punonjësve që kanë është një shifror, 

ndërkohë që normalisht, ai është  një ndër elementët kryesor të vlerësimit të riskut etj. 

Pasojë e kësaj përzgjedhje: 
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- Shpenzohet kohë pa efektivitet, ndërkohë që mund të shpenzohej për objekte me pritshmëri, 

llogaritje risku me nivel të lartë, ose të mesëm.  

- Ushtrohet trysni e panevojshme mbi subjektet , 

- Ndikon negativisht në imazhin e Institucionit.  

Në tërësi sa më sipër bie ndesh me “Metodikën  e vlerësimit të riskut” të hartuar nga vet 

Institucioni. 

 

Rekomandimi: Për të korrigjuar sa më sipër, ISHPSHSH të marrë çdo vit numrin e punonjësve 

nga  Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve,  (Portali nuk e disponon numrin e punonjësve) për 

llogaritjen e nivelit të riskut dhe ti japë përparësi kryesisht programimit të inspektimeve në 

subjektet,  të cilat kanë numrin e  fuqisë punëtore më të lartë. 

Për këtë qëllim, fillimisht të evidentohen subjektet sipas numrit të punonjësve dhe nisur nga 

mundësitë që ka ISHPSHSH, të përcaktohet inspektimi i tyre në radhë zbritëse, aq sa lejon 

ngarkesa e inspektorëve të ISHPSHSH. 

Menjëherë 

 
3. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i 368 subjekteve gjithsej të nxjerra nga Portali, rezultoi 

se një numër i konsiderueshëm subjektesh janë programuar të inspektohen  deri në katër herë 

gjatë vitit, kurse në fakt janë realizuar deri tre inspektime më pak. 

Në materialin e dosjes, nuk është arsyetuar kjo frekuencë e planifikimit të inspektimeve.   

Në parim, normalisht, mbështetur në mënyrën/metodikën se si është llogaritur ngarkesa e 

inspektorëve dhe llogaritjen  e numrit e subjekteve të kontrolluar, çdo subjekt programohet për 

t’u inspektuar vetëm një herë në vit. 

Ndërkohë, mosrealizimi i numrit të inspektimeve të planifikuara, në parim, krijon mundësi për 

favorizime të ndërsjella midis palëve subjekt - inspektor.    

Për më tepër, kur një subjekt është programuar të inspektohet deri 4 muaj rresht, 

komprometohet jo vetëm cilësia e planifikimit të inspektimit të subjekteve, por  dhe vet figura e 

inspektorit. 

Sa më sipër bie ndesh me planifikimin e inspektimeve të hartuar nga inspektorët, 

Kryeinspektori Rajonal, miratuar nga Inspektorati Qendror. 

 

4. Gjetje nga auditimi: Gjatë periudhës tetor 2018 deri dhjetor 2019, nga 368 subjekte gjithsej 

të nxjerra nga Portali, të planifikuara për inspektim, 67 prej tyre janë llogaritur me nivel risku 

“I ulët”, tre prej të cilëve,  janë planifikuar për inspektim dy herë në vit. 

Në materialin e dosjes, nuk është arsyetuar, pse është bërë planifikimi i inspektimit të 

subjekteve, kur niveli i llogaritur i riskut është: i Ulët.    

Sa më sipër bie ndesh me “Metodika  e vlerësimit të riskut” të hartuar nga Institucioni.  

 

5. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2017 nuk janë realizuar inspektimet për 404 subjekte, ose 

rreth  14.3 për qind kundrejt totalit, për vitin 2018 nuk janë realizuar inspektimet 161 subjekte, 

ose rreth  3.9 për qind kundrejt totalit dhe për vitin 2019 nuk janë realizuar inspektimet për 373 

subjekte, ose rreth 9.5 për qind e totalit. 

Normalisht Kryeinspektori Rajonal, ka pasur kohën e nevojshme për të realizuar një inspektim 

gjatë vitit. Në dosjet përkatëse, nuk jepet ndonjë arsye për mosrealizimin e inspektimeve të 

planifikuara në subjekte. 

Sa më sipër bie ndesh me planifikimin e inspektimeve të hartuar nga inspektorët, 

Kryeinspektori Rajonal, të miratuar nga Inspektorati Qendror. 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i realizimit faktik të buxhetit për vitin 2017, 2018, 2019 

në zërin shpenzime operative, llogaria 602 konstatohet se janë kryer shpenzime në nën/zëra të 

cilat nuk kanë qenë të planifikuar në buxhetin vjetor. Këto shpenzime janë në vlerën  725,732 

lekë për vitin 2017 dhe për vitin 2018 në vlerën 2,719,151 lekë dhe për vitin 2019 është  
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3,866,085 lekë. Në llogarinë 602, rezulton se nga 32.138.077 lekë të planifikuara është 

shpërndarë sipas zërave të kësaj llogarie vlera 25,323,000 lekë duke lënë pa shpërndarë vlerën 

5,815,077 lekë. Konstatohet se në zëra të veçantë ka tejkalim të shpenzimeve kundrejt 

planifikimit vjetor. 

 

Rekomandimi: Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Sektori i Financës 

të marrë masa që gjatë hartimit të planit vjetor të buxhetit, të bëjnë një ndarje sa më të saktë të 

shpenzimeve për llogarinë 602 në mënyrë që të eliminohen shpenzimet e paplanifikuara si dhe 

realizimet mbi planifikim.  

 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se mungojnë raportet periodike katër mujore 

për monitorimin e buxhetit të vitit 2017, 2018 si dhe të vitit 2019, kurse për vitin 2018 mungon 

Raporti i monitorimit vjetor. 

Raportet  e monitorimit të buxhetit për vitin 2017 dhe vitit 2019, nuk janë të plotësuara me një 

informacion të plotë me shpjegimet përkatëse lidhur me ndryshimet e buxhetit nga plani 

fillestar deri në atë përfundimtar, në nivel programi dhe artikulli, në kundërshtim me kreun IV 

“Monitorimi”, të Udhëzimit nr. 9, dt. 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimin e 

buxhetit” të Ministrisë së Financave si dhe udhëzimit nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat 

standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore”, ku citohet se “ Raporti i 

monitorimit i përgatitur nga institucionet duhet te përmbajë: 

- Shpjegimet përkatëse lidhur me ndryshimet e buxhetit nga plani fillestar deri në atë 

përfundimtar, në nivel programi dhe artikulli; 

- Shpjegimet përkatëse lidhur me ndryshimet e planit të produkteve, si në sasi dhe në vlerë; 

- Argumentet që lidhen me mosrealizimin e produkteve duke paraqitur masat që parashikohen 

në të ardhmen për realizimin e tyre, si edhe analiza e kostos së produkteve, duke paraqitur 

shpjegimet përkatëse në rastin e kostove shtesë të realizuara; 

Në raportet e monitorimit mungojnë argumentet e plota në lidhje me mosrealizimet dhe masat 

që parashikohen në të ardhmen për realizimi e tyre. ISHPSHSH nuk ka bërë publikimin e 

raporteve të monitorimit në faqen zyrtare.  

 

Rekomandimi: Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore të marrë masa që 

për periuudhën në vijim, Raportet  e monitorimit të buxhetit të hartohen me një informacion të 

plotë si dhe me shpjegimet përkatëse lidhur me ndryshimet e buxhetit nga plani fillestar deri në 

atë përfundimtar, në përputhje me paketën ligjore në fuqi. 

 

Shënim: 

1. Programi i auditimit, nuk është realizuar plotësisht, për shkak të ndërprerjes së auditimit para 

afatit të përfundimit, nga korona virusi.  

- Nuk është realizuar pika nr. 4, “Vlerësimi e funksionimit të sistemeve të menaxhimit financiar 

dhe kontrollit” e programit të auditimit. 

-Është realizuar pjesërisht pika nr. 5 “Mbi verifikimin dhe zbatimin  e kompetencave të 

përgjithshme dhe të veçanta të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore dhe 

të Drejtorive Rajonale...”, e programit të auditimit, lidhur kryesisht me kryerjen e auditimit në 

terren. 

Këto pika do të trajtohen në auditimin e ardhshëm.  

 

2. Për shkak të mos realizimit të programit të auditimit plotësisht, audituesit, nuk kanë 

propozuar masa disiplinore.  

 

3. Gjatë auditimit u konstatua se midis ISHPSHSH, INSTAT dhe Shërbimit Kombëtar të 

Punësimit, nuk ekziston ndonjë marrëveshje  lidhur me metodologjinë për nxjerrjen e treguesve 
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të ndryshëm që kanë të bëjnë me nivelin e papunësisë, punësimit, informalitetit etj,  mënyrës së 

interpretimit, me objekt mundësimin e njësimit të tyre.  
 

Për këtë qëllim, Departamenti i Auditimit të Performancës të programojë/realizoj një auditim në 

ISHPSH me objekt “Zbatimi i kompetencave të përgjithshme dhe të veçanta të Inspektoratit 

Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore dhe të Drejtorive rajonale, në lidhje me personat 

fizike dhe juridikë vendas ose të huaj, privatë ose publikë, që ushtrojnë veprimtari ekonomike 

fitimprurëse apo jofitimprurëse në territorin e Republikës së Shqipërisë”, të shtrirë/kombinuar 

me INSTAT dhe Shërbimin Kombëtar të Punësimit lidhur me metodologjinë e nxjerrjes/llogaritjes 

së treguesve të ndryshëm të kësaj fushe dhe mundësinë e njësimit të tyre. 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 

ngarkohet Departamenti i Auditimit të Institucioneve Qendrore. 
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