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1. HYRJE 

Seminari i sivjetëm flet për zbatimin e Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik (KBPF). 

Përvoja e DP për Buxhetin tregon se prezantimi dhe zhvillimi i KBFP-së është i mbushur 

me sfida dhe sot dëshiroj të përqëndrohem tek tre prej tyre:  

 Përgjegjshmëria menaxheriale  – Si të ruajmë kontrollin pa kontrolluar gjithçka   

 Si ta bëjmë menaxhimin e riskut më të kuptueshëm dhe më të përdorshëm nga të 

gjithë   

 Si ta bëjmë auditimin e brendshëm më efektiv në nivel lokal  

2. PËRGJEGJSHMËRIA MENAXHERIALE  - SI TË RUAJMË KONTROLLIN PA 

KONTROLLUAR GJITHÇKA  

Disa drejtues të lartë e marrin përgjegjshmërinë në kuptimin e parë të fjalës. Ata 

mendojnë se meqenëse mbajnë përgjegjësi për gjithçka atëherë  duhet të 

kontrollojnë çdo imtësi. Shpesh kjo çon në largimin e personelit nga proceset e 

kontrollit të brendshë.  

Është e saktë, menaxherët e lartë duhet të jenë të përgjegjshëm. Por disa menaxherë të 

lartë e çojnë nocionin e përgjegjshmërisë në ekstreme, në kuptimin se besojnë që ata 

mund të quhen përgjegjës për diçka vetëm  nëse i marrin të gjitha vendimet personalisht 

dhe nëse shohin çdo transaksion brenda organizatës.  

Kështu, këndvështrimi i ekipit të lartë menaxherial (ose organizatës në tërësi), mbi 

riskun, mundësitë dhe qeverisjen zhvlerësohet plotësisht duke lënë vetëm atë të 

menaxherëve. Kjo situate përkeqësohet aty ku emërimi i menaxherëve të lartë bazohet në 

konsiderata politike më tepër se sa në aftësi menaxhimi.  

Një situate e tillë padyshim që çon në rregullime të dobta të delegimit dhe ulje të 

efiçencës organizacionale; si dhe pak drejtim në nivelin e mesëm dhe përgjegjshmëri nga 

ana e pjesës tjetër të personelit; dhe zhvillim personeli nën optimales.  

Konkretisht, shpesh kjo do të thotë se menaxherët e nivelit të ulët nuk janë plotësisht të 

sigurtë për buxhetin që kanë për të shpenzuar apo objektivat duhet të realizojnë. Roli apo 

këshillimi nga departamenti i çështjeve financiare është i parëndësishëm apo shpërfillet, 

duke çuar në vendimarrje financiare të pabashkërenduar dhe ad hoc.   

Përmirësimi i mbikqyrjes menaxheriale të organizatave   

Sfida në këtë mes është që të binden menaxherët se ta kesh organizatën në kontroll nuk 

do të thotë  se duhet të kontrollojnë çdo vendim financiar dhe operacional dhe se një 

sistem modern i menaxhimit financiar dhe kontroll (MFK) mund  të përmirësojë 

qeverisjen e organizatës së tyre.  
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Sistemi i MFK-së parashikon (ndër të tjera): caktim të autoritetit dhe përgjegjësisë; 

fuqizim dhe përgjegjshmëri; si dhe linja të përshtatshme raportimi.  

I gjithë personeli, qoftë drejtorët, menaxherët apo personeli i ri, duhet të dijë rolin e vet, 

përgjegjësitë dhe kufijtë e autoritetit. Menaxherët sidomos duhet të kuptojnë të mirat e 

delegimit dhe se: 

 Ata mund të vazhdojnë ta ruajnë kontrollin e përgjithshëm duke patur një 

strukturë delegimi të përcaktuar qartë me përshkrime pune, objektiva 

performance dhe tregues për të gjithë stafin.  

 Mund të përmbushen më shumë detyra   

 Çlirimi nga administrimi rutinë u lejon përqëndrim më të qartë tek realizimi i 

objektivave të organizatës.  

Po kështu, të gjithë menaxherët duhet të jenë të vetdijshëm për objektivat e tyre 

operacionale dhe duhet të raportojnë mbi (a) realizimin e këtyre objektivave (b) mbi 

përdorimin e burimeve në realizimin e këtyre synimeve. 

Ndonjëherë ekzistojnë pengesa ligjore për të pasur një kuadër të gjithanshëm delegimi, 

për shembull pengesa në ligjin për Shërbimin Civil. Për këtë lypset bashkëpunim i 

ngushtë mes njësisë qëndrore të harmonizimit (NjQH) dhe arkitektëve të Reformës së në 

Adminsitratën Publike.  

Menaxherët kanë përgjegjësi për menaxhimin e burimeve financiare në interes të 

publikut, pra jo vetëm të garantohen se fondet po shpenzohen në përputhje me ligjin, por 

edhe se ato po shpenzohen mirë. Në praktikë i kushtohet mjaft vëmendje 

përputhshmërisë ligjore dhe shumë pak pjesës së dytë të shpenzimit të mire të fondeve. 

Prandaj organigrama e një organizate duhet të marrë parasysh lehtësime për sigurimin e 

informacionit financiar me cilësi të lartë.   

Për këtë duhet të ekzistojë një njësi e çështjeve financiare e cila t‟i ofrojë këshillim dhe  

mbështetje menaxherit, si dhe t‟i ofrojë informacinin përkatës kontabël dhe të kostove. E 

teksa përgjegjësia për menaxhimin financer mbetet me menaxherin e lartë, kreu i njësisë 

së çështjeve financaire duhet të gëzojë status të njëjtë me drejtorët operacional, në 

mënyrë që të „sfidojë‟ menaxherin e lartë, në përpjekjet e veta për ekonomi, efiçencë dhe 

efektivitet.  

3. MENAXHIM I RISKUT NUK ËSHTË KUPTUAR E NUK PËRDORET SA DUHET   

Pamje e përgjithshme 

Menaxhimi i riskut është një përbërës jetësor i kontrollit të brendshëm dhe i referohet 

procesit të identifikimit dhe analizimit të risqeve në realizimin e objektivave të 

organizatës dhe në përcaktimin e reagimit të përshtatshëm për zbutjen e riskut.  

Kjo do të thotë: 

(1) Identifikim i riskut  
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(2) Vlerësim dhe klasifikim i riskut   

(3) Vlerësim i oreksit të organizatës për risk  

(4) Përgatitja e një reagimi ndaj riskut   

Gjithashtu, menaxhimi i riskut duhet të shqyrtohet dhe raportohet në mënyrë që të 

monitorohet nëse po ndryshon apo jo profile i riskut, për të marrë garanci se menaxhimi i 

riskut është efektivë dhe për të identifikuar veprimin e mëtejshëm që nevojitet.  

Probleme tipike që lidhen me prezantimin e menaxhimit të riskut  

Problemet që kemi hasur janë: 

 Menaxherët e lartë nuk janë të vetdijshëm për përgjegjësinë që kanë për zbatimin e tij 

dhe/ose nuk duket se duan ta zbatojnë atë.  

 Menaxherët e nivelit të mesëm druajnë të zbatojnë menaxhimin e riskut pasi ndoshta 

nuk duan të pranojnë risqet/dobësitë në rregullimet e tyre aktuale të punës.  

 Aty ku menaxhohet risku, shpesh zbatohet në fund të procesit të kontrollit të 

brendshëm, më tepër se në fillim.  

Çfarë mund të bëhet që analiza e riskut dhe menaxhimi të pranohet e të përhapet 

më tej në vendin tuaj? 

Menaxhimi i riskut do të kthehet në praktikë standarte nëpër Ministritë e Linjës vetëm 

nëse kuptohet mire se çfarë do të thotë dhe nëse kuptohen të mirat arrihen përmes 

ndihmës së menaxhimit të riskut  në kuptimin e shërbimeve të përmirësuara dhe 

realizimit të objektivave kyçe. Problemi duhet të trajtohet në nivel qëndror dhe brenda 

çdo ministrie.  

a) Niveli qendror 

NjQH-ja, e mbështetur nga Ministria e Financës ka përgjegjësi kyçe në promovimin dhe 

shpjegimin e analizës së riskut për menaxherët e të gjitha niveleve në Minsitritë e linjës. 

Për të qenë më specifik, ne besojmë se NjQH-ja duhet që: 

 Të ndërtojë dhe shpërndajë mjete praktike për të ndihmuar me zbatimin e 

menaxhimit të riskut (p.sh. regjistrat e riskut dhe sisteme efektive të kontrollit të 

brendshëm që përfshijnë teknika të riskut).  

 Të projektojë dhe zbatojë programme trajnimi për ta rrënjosur  menaxhimin e 

riskut në mbarë komunitetin e menaxherëve.  

 

b) Brenda çdo Ministrie   

Kultura menaxheriale duhet të mbështesë menaxhimin e riskut në mënyrë që të evitojë që 

ajo të shihet si diçka negative apo e sikletshme apo më keq, si ndëshkuese ndaj 

menaxherëve të nivelit të mesëm të cilët i identifikojnë aktivisht dhe i diskutojnë  risqet 
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në sferën e tyre të aktivitetit. Përkundrazi, kultura duhet të jetë që menaxhimi proaktiv i 

riskut tregon një shenjë pozitive kontrolli, përmes së cilës menaxherët bëjnë përpjekje për 

të marrë vesh se çfarë po ndodh dhe të mbeten në kontroll.  

Një lëvizje e tile drejt identifikimit të lire të risqeve të organizatës paraqet një mundësi 

për të ndërtuar kulturën e qeverisjes së hapur brenda në organizatë. Një culture e tillë 

ecën përkrah përmirësimit të kulturës etike, ku çdo person ruan dhe demonstron 

ndershmërinë personale dhe profesionale si dhe vlerat etike.  

Kodi i Etikës, ndonëse nuk ka të njëjtin efekt si ligji, mbetet një dokument serioz, pasi 

çdo shkelje e kodit etik, edhe kur nuk ka shkelje ligjore, mund t‟i kanosë rrezik të 

konsiderueshëm reputacionit të organizatës. 

Gjithashtu, brenda çdo Minsitrie, funksioni i auditimit të brendshëm duhet të rrisë 

përqëndrimin e auditimit tek çështjet e menaxhimit të riskut sërish për të promovuar të 

kuptuarin dhe përdorimin e tij.  

Kur duhet zbatuar menaxhimi i riskut? 

Teksa menaxhimi i riskut i referohet procesit të identifikimit dhe analizimit të risqeve 

ndaj realizimit të objektivave, ky menaxhim parashikon që organizatat të përcaktojnë 

objektivat e biznesit të tyre e më pas të kryejnë analizën e riskut për të pare nëse është e 

mundur, që brenda garancive të arsyeshme, këto objektiva të realizohen.  

Menaxhimi i riskut mund të shihet si një urë mes mjedisit të kontrollit dhe kontrollit të 

aktiviteteve, pasi është pikërisht mbi bazat e analizës së riskut që duhen ngritur e taruar 

kontrollet e brendshme. Nëse analiza e riskut bëhet pas ngritjes së kontrolleve të 

brendshme, atëherë ka pak gjasa që këto kontrolle të jenë ato të duhurat për të përballur 

risqet. Si rezultat, sistemet e kontrollit të brendshëm nuk do t‟i ngjasonin modelit 

tradicional të kontrollit të brendshëm që bazohet kryesisht tek ligjshmëria dhe rregullsia e 

transaksioneve.  

4. NË NIVEL LOKAL, AUDITIMI I BRENDSHËM NËNVLERËSOHET DHE ËSHTË TEPËR I 

DOBËT   

Mungesa e auditmit të brendshëm apo cilësia e dobët e auditimit të brendshëm do të 

thotë se rregullimet për kontrollin e brendshëm kanë pak gjasa të përmirësohen dhe 

se rritet mundësia për mashtrim. E megjithatë, disa kryebashkiak mund të 

hezitojnë të shpenzojnë para për ngritjen e një funksioni të mirëfilltë të auditimit të 

brendshëm, pasi shohin ndonjë përfitim të dukshme afatshkurtër. Aty ku ekziston 

auditimi i brendshëm, shpesh ky auditim është tepër i dobët për të përcjellë ndonjë 

vlerë, pasi kryebashkiaku shihet si ai që ka të gjithë pushtetin dhe  çfardo sfide do 

të shihej si kriticizëm i drejtpërdrejtë dhe personal i kryebashkiakut. Kjo haset më 

shpesh në bashkitë e vogla dhe është një problem mjaft i prekshëm.  

Përherë e më tepër publiku po kërkon shërbime të një cilësie më të lartë e me kosto më të 

ulët. Administrata e bashkive vendore është pika më e afërt e ndërveprimit të rregullt me 

publikun. Si etillë, cilësia dhe efektiviteti i kostos së shërbimeve të bashkisë lokale 

ngjyron ndjeshëm perceptimin publik të gjendjes së (mirë) qeverisjes. E teksa auditimi i 
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brendshëm duhet të mund të ndihmojë bashkitë në përmirësimin e ofrimit të shërbimit të 

tyre në përgjithësi, përshtypja jonë është që auditimi i brendshëm nuk njihet e nuk 

kërkohet shumë në nivel bashkie.  

Çdokush është mjaft i vetdijshëm se është e nevojshme që auditimi i brendshëm të jetë 

funksionalisht i pavarur. Por, mund të krijohen probleme kur një auditor i brendshëm 

punon vetëm me kryebashkiakun, e jo me të gjithë ekipin e lartë të menaxhimit. Për 

shembull, le të marrim përgatitjen e planit vjetor për auditimin e brendshëm. Ky 

planifikim duhet të oreintohet nga vlerësimet e (të gjithë) menaxherëve mbi riskun.  Dhe 

aty ku ka veëtm një menaxher „të plotëfuqishëm‟, vlerësimi i riskut nga ky menaxher 

mund të ngjyrosë gjykimin e auditorit në mënyrë të padrejtë.  

Gjithashtu, ky interpretim kufizues i pavarësisë funksionale (ndërveprimi vetëm me 

menaxherin e lartë) shpesh bën që audituesi të luajë një rol tepër të mekur në 

kontrollimin e besueshmërisë së sistemit dhe të mos angazhohet në aktivitete themelore 

auditimit siç është rishikimi i praktikës operacionale. Aty ku kryebashkiaku është 

përgjegjës për gjithçka, audituesi i brendshëm është tepër i dobët, pasi çdo gjetje mund të 

shihet si kriticizëm direkt i shefit.  

Ndoshta është me dobi të përfshihet brenda fushës së veprimit të auditorit të brendshëm 

përgjegjësia e rishikimit të rregullimeve të qeverisjes dhe specifikisht ekzaminimi i 

mënyrave për t‟u garantuar se menaxherët e lartë nuk janë në pozita të atilla nga ku mund 

të ushtrojnë shumë pushtet mbi organizatën. Gjithsesi, audituesi i brendshëm mund ta 

ketë të vështirë ta trajtojë këtë çështje i vetëm.  

Si të garantojmë auditim me cilësi të lartë me minimumin e kosotove (shtesë)  

Ligjet për KBFP-në padyshim që parashikojnë se të gjitha bashkitë duhet të mbulohen 

nga auditimi i brendshëm. Dhe së pari, padyshim, duhet respektuar ligji.  

Sidoqoftë, duke qenë se në çdo vend, ka ngahera një përzierje të bashkive të përmasave të 

mëdha, të mesme e të vogla, është e vështirë që në ligjin për KBFP-në të parashikohet një 

model që t‟u vijë të gjithave për shtat në ngritjen e njësisë/funksionit të auditimit të 

brendshëm në nivel lokal. Padyshim, NjQH-ja duhet të luajë një rol kyç në dizenjimin e 

modelit optimal për arritjen e mbulimit nga auditi i brendshëm të të gjithë nivelit 

bashkiak. Gjithsesi, ashtu si nën drejtimin e NjQH-së, bashkitë duhet të nxiten  drejt 

krijimit të një rrjeti mes tyre dhe ndarjes së përvojave për të diskutuar shërbime që mund 

të ndajnë me njëra tjetrën.  

Modele të tilla si opsioni i gjysmë-centralizuar, apo ekipet e auditimit “me qendër 

gjeografike” do të lehtësonin barrën financiare mbi çdo bashki dhe njëkohësisht, do të 

siguronin shkallën e duhur të pavarësisë për audituesin dhe do të lejonin më tepër 

fleksibilitet dhe ekspertizë profesionale.  

Përdorimi i Komitetit të Auditimit si shprehje e Qeverisjes së Mirë  

Një tjetër pikë që lidhet me qeverisjen e mirë është komiteti i auditimit – një organ i 

ngritur për t‟i siguruar menaxherëve një mbikqyrje të pavarur të kontrollit të brendshëm, 

auditit të brendshëm dhe raportimit financiar.  
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Roli i komitetit të auditimit mund të ishte këshillimi i menaxherëve për: 

 Proceset strategjike për riskun, kontrollin e brendshëm dhe Deklaratën Vjetore 

mbi Kontrollin e Brendshëm; 

 Politikat e kontabilitetit, llogaritë dhe raporti vjetor për entitetin, përfshirë 

procesin e rishikimit të llogarive përpara dorëzimit për auditim, dhe nivelet e 

gabimeve të konstatuara  

 Aktiviteti i planifikuar dhe rezultatet e auditit të brendshëm dhe aty ku është me 

vend, auditimi i jashtëm; 

 sa të përshtatshme ka qenë përgjigja e menaxherëve ndaj çështjeve të konstatuara 

nga aktiviteti i auditimit; 

 politikat kundër mashtrimit, proceset denoncuese, dhe rregullimet për hetime 

speciale. 

Veçanërisht në lidhje me auditimin e brendshëm, komiteti i auditimit ka gjasa të sigurojë 

mbrojtje të dobishme në ruajtjen e pavarësisë së audituesit, si dhe në rritjen e 

ndërgjegjësimit të menaxherëve për rolin dhe vlerën e shtuar që sjell audituesi.  

Komiteti i auditimit në nivel lokal sigurisht që do të ngrithej mbi bazën e ndarjes së 

shërbimeve dhe do të mbulonte një sërë bashkish, pasi nuk do të ishte aspak me këmbë 

në tokë të sugjerohej ngritja e një komiteti auditimi për çdo entitet.  

Për momentin, komitetet e auditimit nuk gjenden rëndom nëpër BE. Kemi parë se 

ekzistojnë veçanërisht në vendet veriore, por sërish, jo gjithandej. Nga ana tjetër, vërejmë 

një rezistencë të konsiderueshme nga disa vende të cilat thonë se nuk kanë nevojë edhe 

për një shtresë tjetër burokratike. Ne besojmë se roli dhe të mirat që mund të dalin nga 

komitetet e auditimit keqkuptohen rëndë dhe mendoj se për këtë ia vlen të diskutohet e të 

reflektohet më tej, si gjatë këtij seminari ashtu edhe nëpër kryeqytetet tuaja kur të 

ktheheni.  

Ne mendojmë se ekzistenca e një komiteti për auditimin që funksionon si duhet mund të 

shërbejë si një tregues i dobishëm i nivelit të qeverisjes së mirë brenda një entiteti. 

Transparenca dhe përgjegjshmëria e rritur që gjenerohet nga një komitet efektiv auditimi 

i vlen shumë rritjes së besimit publik në mënyrën se si bashkia ofron shërbimet e veta dhe 

përdor fondet publike.  

Besoj se objektivi im është realizuar edhe në ato vende ku arsyetohet e vendoset kundër 

ngritjes së komiteteve të auditimit, pasi do të kem nxitur mendime për këtë çështje. Sfida 

ime për të gjithë pjesmarrësit është të më japin argumente të shëndosha se përse një 

komitet auditimi nuk do të shtonte ndonjë vlerë në vendin tuaj.  

 


