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PЁRMBAJTJA 

1. Arritjet në MFK 

2. Arritjet në AB 

3. Arritjet në NjQH 

1. ARRITJET NЁ MFK 

FUSHA 2009 

 

2010 

1. PLANIFIKIMI STRATEGJIK     Vetëm në nivel kombëtar 

(objektivat strategjikë të 

identifikuar) 

   Në nivele kombëtare dhe 
lokale 

 (objektivat dhe treguesit të 
identifikuar) 

2. MENAXHIMI I RISKUT 

     2.1 Koordinatorët e emëruar 

 

     2.2 Numri i stafit të trajnuar 

 

 

 

a) 46%  në nivel kombëtar 

b) 28%  në nivel lokal 

 

a)      60   në nivel kombëtar 

b)      40   në nivel lokal 

 

 

a)     67%  në nivel kombëtar 

b)     64%  në nivel lokal 

 

a)    184  në nivel kombëtar 

b)      25  në nivel lokal 

3. PROCEDURAT E 
BRENDSHME  

(kontrollet ex-ante dhe ex-post) 

    3.1  Përgatitja e planeve financiare 

 

    3.2 Blerja dhe kontraktimi 

 

    

    3.3 Përshkrimi i proceseve të 

punës 

 

 

a)      47%  në nivel kombëtar 

b)      58%  në nivel lokal 

 

a)      44%   në nivel kombëtar 

b)      33%   në nivel lokal 

 

a)      50%   në nivel kombëtar 

b)      37 %  në nivel lokal 

 

 

a)     67%  në nivel kombëtar 

b)     69%  në nivel lokal 

 

a)     53%  në nivel kombëtar 

b)     56%  në nivel lokal 

 

a)     77%  në nivel kombëtar 

b)     53%  në nivel lokal 

2. ARRITJET NЁ AUDITIMIN E BRENDSHЁM 

AREA 2009 2010 

1. Nr. total i audituesve të 
brendshëm të 

trajnuar 

a)  188  në nivel kombëtar 

b)  111  në nivel lokal 

a)  227  në nivel kombëtar 

b)  119  në nivel lokal 

2. Nr. total i audituesve të 
brendshëm të çertifikuar 

a)  152  në nivel kombëtar 

b)    85  në nivel lokal 

a)  179  në nivel kombëtar 

b)    92  në nivel lokal 

3. Nr. i AB-ve të kryera a)  203  në nivel kombëtar 

b)  144  në nivel lokal 

a)  265  në nivel kombëtar 

b)  173  në nivel lokal 

4. Nr. i rekomandimeve 

   4.1 Rekomandimet e bëra 

    4.2 Rekomandimet e zbatuara 

          

 

1,931 

   954  

 

2,645 

1,534  

5. Fushat e audituara 

 

1. Prokurimi publik 

2. Sistemi i Buxhetit 

3. Menaxhimi i aseteve fikse  

4. Fondet e BE 

1. Prokurimi publik 

2. Sistemi i Buxhetit 

3. Menaxhimi i aseteve fikse  

4. Fondet e BE 

5. Subvencionet dhe përfitimet 
sociale 

 

3. ARRITJET NЁ NjQH 

 
FUSHA 2009 

 

2010 

1. Dokumentet 
strategjikë dhe 

metodologjia e punës 

a) Strategjia KBFP 2009/2011 

(lidhjet ndërmjet KBFP dhe buxhetit/ 

reformave të administratës publike) 

b) 3 Udhëzuesit: 

(Menaxhimi i Riskut; Bashkëpunimi 

ndërmjet AA dhe AB; Udhëzimet e 

AB për fondet e BE)   

a) Udhëzime për amendime në Planet e 

MFK 

     Plane (në nivel kombëtar dhe lokal) 

b) Udhëzime për analizën e MFK 

    (në nivel kombëtar dhe lokal) 

c) Plan Veprimi për zhvillimin e MFK 

d) Manual 4.0 për AB 

e) Udhëzim për Raportimin mbi KBFP 

2. Inputet e NjQH për 
dokumentat e sistemit të 

buxhetit dhe 

administratës publike 

 Akti për Përgjegjshmërinë Fiskale 

Rregullore mbi Parimet e Organizimit të 

brendshëm të organeve qeveritare 

të administratës  

Propozim për kriteret standarde për 

organizimin e Agjencive … 

3. Trajnimi 

a)  AB 

 

b)  MFK 

 

a) 3 cikle të trajnimit të rregullt, 2 

module me përzgjedhje 

b) 11 workshope 

 

 

a) 2 cikle të trajnimit të rregullt, 2 

module me përzgjedhje, 9 

workshope 

b) 17 workshope 

 

4. Takime dhe 
koordinim 

a) Thesari i shtetit  

b) Zyra e Auditimit të Shtetit (SAI) 

c)   Institucionet në fondet e BE 

d)   Këshilli KBFP (tre sesione) 

e)   Takime me përdorues të buxhetit (12) 

a) Thesari i shtetit (çdo javë) 

b) Zyra e Auditimit të Shtetit (çdo tre muaj) 

c) Institucionet në fondet e BE (mujore) 

d) Këshilli KBFP (tre sesione) 

e) Ministria e Administratës Publike 


