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Objektivi strategjik 1: Vlera bazë

Objektivi specifik 1.1 Vlera bazë

Fuqizimi i projeksioneve makro fiskale duke i përafruar ato me vlerësimet e 

rrezikut fiskal.

15.8% 

(Viti referent për vlerën bazë është 

2021)

2022 2023 2024 € Financa (Buxheti/Boshllëku) Lidershipi Mbështetja

1.1.1 Rregullimet institucionale dhe administrative për vlerësimin e rrezikut fiskal. Divizioni i Riskut Fiskal i krijuar në kuadër të MFPT. Kapacitetet teknike dhe analitike të Divizionit të rreziqeve 

fiskale të përmirësuara nëpërmjet trajnimeve të specializuara.    

Metodologjia për identifikimin dhe kuantifikimin e rreziqeve 

fiskale është zhvilluar dhe publikuar në faqen e internetit të 

MFPT.  

Metodologjia për monitorimin e rreziqeve fiskale e zhvilluar 

dhe publikuar në faqen e internetit të MFPT.

Përmirësimi i mëtejshëm i kapaciteteve teknike dhe analitike 

të Divizionit të Riskut Fiskal përmes trajnimeve të 

specializuara.    

Monitorimi i vazhdueshëm i rreziqeve fiskale.  
  87,772 BRK

56,400 Dona. 

----------------------

Total: 144,172 

MFPT, Divizioni i rrezikut 

fiskal 

FMN, BB, GIZ, 

USAID

1.1.2. Integrimi sistematik i rreziqeve fiskale në buxhetimin afatmesëm. Vlerësimi i rrezikut fiskal i identifikuar dhe paraqitur si pjesë 

integrale e kornizës makrofiskale sipas KASH 2024-2026, 

Buxhetit vjetor 2024 dhe PRE 2024  

Vlerësimi i rrezikut fiskal është identifikuar dhe paraqitur si 

pjesë integrale e kornizës makrofiskale sipas KASH-it 2025-

2027, Buxhetit Vjetor 2025 dhe dokumenteve të tjera 

relevante strategjike.  
NA MFPT, Makro Dep 

Objektivi specifik 1.2 Vlera bazë

60%

6.7%

7% (mesatarja 2019-2021)

2022 2023 2024 € Financa (Buxheti/Boshllëku) Lidershipi Mbështetja

1.2.1. Përmirësimi i aktiviteteve të pajtueshmërisë tatimore përmes projekteve të 

pajtueshmërisë.

Zbatimi i pesë projekteve të përputhshmërisë në sektorët 

me rrezik të lartë (1. Ndërtimtari, 2. Hotele dhe restorante, 

3. Punësim informal, 4. Mosdeklaruesit dhe Deklaruesit e 

vonshëm, 5. Mungesa e stokut të mallrave) .

Zbatimi i gjashtë projekteve të përputhshmërisë në sektorë 

me rrezik të lartë (vazhdim i pesë projekteve nga viti 2022 

plus 1. Trajtimi i kredive të TVSH-së) .

Zbatimi i projekteve të tjera të përputhshmërisë bazuar në 

vlerësimin e rrezikut.

2,153,775 BRK ATK
FMN, USAID, BE, 

GIZ, Banka Botërore 

1.2.2 Avancimi i kapaciteteve operacionale në mbledhjen e të hyrave. Vlerësimi dhe Zbatimi i matjeve të performancës së TKP.

Zbatimi korrekt i rregullave doganore për klasifikimin e 

mallrave 6 Metodat e vlerësimit.

Përmirësim i mëtejmë i sistemit elektronik për mbledhjen 

e të hyrave doganore .

Përmirësim i mëtejmë i sistemit elektronik për mbledhjen 

e të hyrave doganore.
324,500 BRK

    21,760 Dona.

----------------------

Total: 346,260

DK BE

1.2.3. Rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional ndërmjet ATK-së dhe Doganës së 

Kosovës për luftimin e ekonomisë joformale.

Vlerësime të përbashkëta të rrezikut për identifikimin e 

sektorëve/industrive me rrezik të lartë.

Aktivitete të përbashkëta verifikimi në sektorë/industri me 

rrezik të lartë.

Vlerësime të përbashkëta të rrezikut për identifikimin e 

sektorëve/industrive me rrezik të lartë.

Aktivitete të përbashkëta verifikimi në sektorë/industri me 

rrezik të lartë.

Vlerësime të përbashkëta të rrezikut për identifikimin e 

sektorëve/industrive me rrezik të lartë.

Aktivitete të përbashkëta verifikimi në sektorë/industri me 

rrezik të lartë.

207,022 BRK ATK, DK

1.2.4 Përmirësimi i vlerësimit të rrezikut nëpërmjet zgjerimit të procesit për 

identifikimin, vlerësimin, prioritizimin dhe zbutjen e rreziqeve të përputhshmërisë për të 

mbuluar rreziqe të rëndësishme për të gjitha llojet e taksave .

Rishikimi i kritereve të vlerësimit të rrezikut .

Testimi i modulit të ri të vlerësimit të rrezikut.

Kriteret e vlerësimit të rrezikut te percaktuara.

Përdorimi i informacionit të palëve të treta.

Numri i institucioneve që ATK përdor informacione të palëve 

të treta.

Zbatimi i modulit të vlerësimit të rrezikut.

Kriteret e vlerësimit të rrezikut te percaktuara.

Përdorimi i informacionit të palëve të treta.

Numri i institucioneve që ATK përdor informacione të palëve 

të treta.

Zbatimi i modulit të vlerësimit të rrezikut.

301,410 BRK ATK

1.2.5 Matja e boshllëkut tatimor. Trajnim për metodologjinë e matjes së boshllëkut të 

përgjithshëm tatimor.

Modeli për vlerësimin e hendekut të përgjithshëm tatimor 

i zhvilluar.

Metodologjia e vlerësimit të boshllëkut të përgjithshëm 

tatimor e testuar.
25,840 BRK DPFTF

Objektivi specifik 1.3 Vlera bazë

Shpenzime të shëndosha tatimore.
Nuk ka vlerësim të shpenzimeve 

tatimore

Institucionet

Institucionet

-5% deri 10 %

(PEFA A)

Synimi 2026

Synimi 2026

Pikat e referimit 

Rritja e raportit ndërmjet të ardhurave tatimore dhe PBB-së.

Rritje e të hyrave doganore dhe respektim krahasuar me vitin paraprak.

 Vlerësimi gjithëpërfshirës i shpenzimeve tatimore i integruar në dokumentin buxhetor. 

Treguesi(t) për të matur përmbushjen e objektivit   

Pikat e referimit 

-0.60%
<2%

(Sipas përkufizimit të rregullës fiskale)

Treguesi(t) për të matur përmbushjen e objektivit   

Devijimi i të hyrave buxhetore të realizuara kundrejt të hyrave të buxhetuara vjetore.

Treguesi(t) për të matur përmbushjen e objektivit   

 Mbajtja e deficitit buxhetor në nivelin <2% të PBB-së           

Pikat e referimit 

Aktivitetet

Forcimi i mbledhjes së të hyrave dhe matja e boshllëkut tatimor.  

Aneksi 1- Plani i veprimit 2022-2024 për implementimin e Strategjisë së MFP-së 2022-2026

Rritja e depozitimit në kohë të Deklaratës Tatimore.

9%

7% rritje krahasuar me vitin paraprak

Treguesi i ndikimit:

Synimi 2026

Institucionet
Aktivitetet

Synimi 2026

 Shpenzimet tatimore të integruara 

plotësisht në procesin e planifikimit 

buxhetor 

Aktivitetet

85 % 

SIGURIMI I DISIPLINËS FISKALE TË QËNDRUESHME
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2022 2023 2024 € Financa (Buxheti/Boshllëku) Lidershipi Mbështetja

1.3.1 Rregullime institucionale dhe administrative për shpenzime të shëndosha tatimore. Metodologjia e duhur për matjen e Shpenzimeve tatimore e 

miratuar në bazë të përvojave më të mira.

 

Përpilimi dhe publikimi i vlerësimit të shpenzimeve tatimore. Integrimi i Shpenzimeve Tatimore në Buxhetin vjetor 2025 

dhe KASH 2025-2027.

4,600 BRK

MFPT , Dep I Politikave 

fiskale dhe tregjeve 

financiare

FMN, BB

1.3.2 Hartimi I koncept dokumentit në fushën e shpenzimeve tatimore. Koncept Dokumenti i aprovuar nga QRK.

92,450 Dona. MFPT , DIEKP

Aktivitetet
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Objektivi strategjik 2: Vlera bazë

Objektivi specifik 2.1 Vlera bazë

Fuqizimi i lidhjes ndërmjet planifikimit strategjik dhe buxhetimit.
10.7%

(Viti referent është 2021)

2022 2023 2024 € Financa (Buxheti/Boshllëku) Lidershipi Mbështetja

2.1.1. Takimet e Grupit Drejtues të Planifikimit Strategjik (GDPS) të mbahen në 

përputhje me kalendarin e miratuar.

Miratimi i kalendarit. Takime të rregullta të mbajtura. Takime të rregullta të mbajtura.
ZPS/ZKM

Departamenti i Buxhetit, 

Departamenti Makro

2.1.2 Paraqitja e një propozim buxhetit të OB-së ne MFPT, të miratuar nga një grup 

pune (ose një komision me emërimin e duhur, gjatë fazës së propozimit të buxhetit) i 

përbërë nga stafi politik (kabineti i Ministrit), Sekretari i Përgjithshëm, Zyrtari Kryesor 

Financiar dhe drejtorët e agjencive dhe departamenteve.  

Nxjerrja e Udhëzimit të buxhetit për të përfshirë udhëzime për 

strukturën e GP të OB, dhe hapat për planifikimin e buxhetit.

Krijimi i grupit punues në kuadër të OB.

Nxjerrja e Udhëzimit të buxhetit për të përfshirë udhëzime për 

strukturën e GP të OB, dhe hapat për planifikimin e buxhetit.

Krijimi i grupit punues në kuadër të OB. 1,000 BRK Departamenti i Buxhetit
Organizatat 

Buxhetore

2.1.3 Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve/Departamenti i Buxhetit do të ofrojë 

informacione për dallimet ndërmjet KASH-it të vitit të kaluar dhe KASH-it aktual, me 

shpjegime për ndryshimin/devijimet e shumave më të larta në formë tabelare.

Tabela e shpjegimit përfshin 2023-25. Tabela e shpjegimit përfshin 2024-26. Tabela e shpjegimit përfshin 2025-27.

1,100 BRK
Departamenti i Buxhetit, 

Departamenti Makro

2.1.4 Përafrimi i sektorëve të KASH-it dhe sektorëve të planifikimit strategjik me 

klasifikimin e nivelit COFOG 2.

Riklasifikimi i sektorëve (radhitja e sektorëve) në përputhje 

me nivelin COFOG 2.

Miratimi i KASH 2024-2026 në përputhje me nivelin 

COFOG 2.

Miratimi i KASH 2025-2027 në përputhje me nivelin 

COFOG 2.

37,400 BRK Departamenti i buxhetit

2.1.5 Krijimi i metodologjisë dhe procedurës për hartimin e Deklaratës së Prioriteteve 

Afatmesme.

Metodologjia për hartimin e Deklaratës së Prioriteteve 

Afatmesme e miratuar.

Metodologjia e hartimit të Deklaratës së Prioriteteve 

Afatmesme në përdorim dhe e zbatuar. ZPS/ZKM

Departamenti i Buxhetit, 

Departamenti Makro

Objektivi specifik 2.2 Vlera bazë

Forcimi i regjistrimit të zotimeve kontraktuale shumëvjeçare. NA

2022 2023 2024 € Financa (Buxheti/Boshllëku) Lidershipi Mbështetja

2.2.1 Adresimi i çështjeve të zotimeve kontraktuale shumëvjeçare në Ligjin e shqyrtuar 

për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë.

Miratimi i Koncept Dokumentit për shqyrtim të LMFPP. Miratimi i LMFPP të ndryshuar. Zbatimi i ligjit të ndryshuar.
MFPT/ Dep. Ligjor.

2.2.2 Përmirësimi i sistemeve të PIP dhe SIMFK për regjistrimin e planifikimit dhe 

zotimit shumëvjeçar.

Zhvillimi i një moduli të ri për planifikimin dhe zotimet 

shumëvjeçare.

Moduli i ri plotësisht funksional.
20,000 BRK

40,000 Bosh.          
Dep. i TI-së

2.2.3 Ndërlidhja e sistemit SIMFK me sistemin e platformës së prokurimit elektronik. Finalizimi i Udhërrëfyesit dhe Memorandumit të 

Mirëkuptimit ndërmjet MFPT dhe KRPP-së.

Ndërlidhja ndërmjet SIMFK-së dhe E-prokurimit është 

plotësisht funksionale.
150,000 Dona.

  50,000 Bosh.

      5,000 BRK

--------------------

Total: 205,000

Dep. i TI-së, KRPP USAID

2.2.4 Publikimi i zotimeve kontraktuale sipas projektit në Raportet Vjetore Financiare 

duke përdorur të dhënat e zotimeve shumëvjeçare.

Raporti Vjetor Financiar 2024, i miratuar në vitin 2025 do 

të përmbajë informacion mbi të dhënat e zotimeve 

shumëvjeçare.
6,264 Bosh. Thesari

Sistemet përkatëse të MFP-së të integruara për të siguruar regjistrimin shumëvjeçar të zotimeve (SIMFK, PIP, E-prokurimi)  

Treguesi(t) për të matur përmbushjen e objektivit   Synimi 2026

Institucionet

  RRITJA E MËTEJSHME E EFIKASITETIT ALOKUES

Pikat e referimit 

Treguesi(t) për të matur përmbushjen e objektivit   

Kredibiliteti i planeve afatmesme të shpenzimeve (%) - Diferenca në përqindje ndërmjet shpenzimeve të planifikuara në KASH të miratuara dy vjet para vitit 

të fundit të plotë kalendarik dhe rezultatit të vitit të fundit të plotë kalendarik.  

Synimi 2026

Synimi 2026

2 deri 4.99 %

>75% 

(Viti referent 2020)

Aktivitetet

Treguesi i ndikimit:
Planet strategjike afatmesme janë përgatitur dhe llogaritur për shumicën e ministrive dhe shumica e propozimeve të politikave të shpenzimeve në vlerësimet 

buxhetore afatmesme të miratuara përputhen me planet strategjike.

Aktivitetet
Pikat e referimit 

Integrimi i sistemeve plotësisht funksional   

Institucionet

>75%
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Objektivi strategjik 3: Vlera bazë

11.36%

Rezultati SIGMA 2021: 1

Objektivi specifik 3.1 Vlera bazë

0.89%

24.00%

2022 2023 2024
€ Financa (Buxheti/Boshllëku)

Lidershipi Mbështetja

3.1.1 Ndryshimi i kornizës ligjore për prokurimin publik. Hartimi i LPP-së së re.

Miratimi i LPP-së re nga Qeveria.

Fillimi i hartimit të legjislacionit dytesore në përputhje me 

projektpropozimin e LPP-së së re.

Hartimi i udhëzimit administrativ për kriteret e dhënies -

TEMF. 

Hartimi i legjislacionit dytesore në përputhje me LPP-në e re.

90,000 Don. 

   4,500 BRK

--------------------------

Total: 94,500

MFPT

KRPP

BE, USAID,  LuxDev-

ZKM (KSV/019)

3.1.2 Ndryshimi i kornizës ligjore për PPP-të dhe koncesionet. Hartimi i ligjit të ri PPP.

Miratimi i ligjit të ri PPP nga Qeveria.

Hyrja në fuqi e ligjit të ri PPP.

Hartimi, miratimi dhe hyrja në fuqi e legjislacionit dytesore në 

përputhje me ligjin e ri PPP.  

MFPT –  Departamenti 

Qendror PPP

3.1.3 Avancimi dhe harmonizimi i sistemit eProkurimi në përputhje me LPP-në e re. Analizë dhe vlerësim i funksionaliteteve të sistemit tëe-

prokurimit per identifikim të ndryshimeve teknologjike dhe 

ligjore  të domosdoshme për perfshirje ne avancim.

 Pergaditja e termave te references dhe specifikimeve teknike 

te propozuara per ndryshim dhe avancim te funksionaliteteve 

te sistemit te e-prokurimit në pajtueshmëri me Ligjin e ri të 

PP, përfshirë kontraktimin e ndryshimeve të shoqëruar me një 

plan dinamik të qartë rreth zhvillimit, implementimit dhe 

vënies në përdorim. 

Zhvillimet softuerike, testimi, organizimi i trajnimeve për AK 

dhe OE, përgaditja e manualeve udhëzuese, dhe implementimi 

i ndryshimeve në kuadër të avancimit të sistemit të e-

prokurimit.

Ngritje e kapaciteteve të stafit të TI në KRPP me qëllim të 

përmbushjes së obligimeve/kërkesave  të KRPP-së në raport 

me avancimet teknologjike të sistemit të e-prokurimit si pasojë 

e ligjit të ri të PP. 

Fillimi i përdorimit të sistemit të e-prokurimit me 

funksionalitete të reja për procedurat e ankimimit në 

aktivietetet e prokurimit ( kërkesat për rishqyrtim dhe ankesat 

në OSHP).

Fillimi i përdorimit të sistemit të prokurimit elektronik në 

zhvillim të procedurave të prokurimit në pajtueshmëri me 

Ligjin e ri të Prokurimit Publik. 

Vënie e plotë në përdorimin e lidhjes së ndërveprimit ndërmjet 

eProkurimit me Thesarin.

Vënie e plotë në përdorimin e funksionalitetetev ( moduleve) 

tw reja pwr sistemin e ankesave ( kwrkesave pwr rishqyrtim 

dhe ankesave nw OSHP).

Kapaciteete te mjaftueshme të TI-së në KRPP për të 

përmbushur obligimet në raport me funksionimin dhe 

operimin e pandërprerë të shërbimeve të sistemit të prokurimit 

elektronik, përfshirë përkrahjen e përdouresve ( AK, OE, të 

tjerë) në përdorim të funksionaliteteve te prokurimit 

elektronik. 

Avancimi i aplikacionit të sistemit të prokurimit elektronik në 

funksion të hapjes së të dhënave të prokurimit në pajtueshmëri 

me planin kombëtar të veprimit për qeverisje të hapur. 

230,000 Don.

160,000 BRK 

  36,000 Bosh.

---------------------------

Total:       426,000

KRPP
USAID, WB

Ambasada e MB-së 

3.1.4 Prezantimi i një monitorimi të bazuar në rrezik. Zhvillimi i metodologjisë së monitorimit bazuar në vlerësimin 

e rrezikut dhe sistemin e flamujve të kuq.

Fillimi i zbatimit të sistemit të monitorimit të bazuar në rrezik.

20,000 Don. KRPP BE, USAID 

3.1.5 Përshtatja e sistemit të trajnimit ne përputhje me kornizen e re ligjore. Përgatitja e skemës, planit dhe metodologjisë së sistemit të 

trajnimit në përputhje me LPP-në e re.

Fillimi i zbatimit të planit vjetor të trajnimit në përputhje me 

LPP-në e re.

20,000 Don.
KRPP

IKAP
BE, USAID

3.1.6 Zhvillimi dhe zbatimi i aktiviteteve të trajnimit dhe ndërgjegjësimit. Organizimi i katër punetorive/trajnime mbi kriteret e 

çmimit/cilësisë (TEMF) për dhënie.

Organizimi i ngjarjes ndërgjegjësuese/trajnuese mbi kornizën 

e re ligjore për palët e interesuara.

Prezantimi i anketës(ave) të rregullta për përdoruesit e 

prokurimit publik dhe perceptimit publik në lidhje me 

prokurimin publik.

Organizimi i ngjarjeve ndërgjegjësuese/trajnuese (min. 

gjashtë) mbi kornizën e re ligjore për autoritetet kontraktuese.

Organizimi i ngjarjeve ndërgjegjësuese/trajnuese (min. dy) 

mbi kornizën e re ligjore për operatorët ekonomik.

Organizimi i punëtorive (min. dy) mbi kriteret e 

çmimit/cilësisë (MEAT) për dhënie.

Organizimi i punëtorive shtesë (min. dy) në përputhje me 

rezultatet e anketës.

10,000 Don. 

17,000 BRK

-----------------------------

Total: 27,000

KRPP

IKAP

BE,  USAID, LuxDev-

ZKM (KSV/019), 

Oda Ekonomike

Treguesi i ndikimit:

Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të proceseve të prokurimit publik.

Treguesi(t) për të matur përmbushjen e objektivit   

Përqindja  e përdorimit të kriterit të dhënies TEMF  në vlerën totale të kontratave të nënshkruara.

Synimi 2026

7.50%

Rezultati i arritur ne SIGMA: 3 

Synimi 2026

Përqindja  e procedurave të anuluara në numrin total të procedurave të publikuara.

PËRMIRËSIMI I MËTEJSHËM I EFIKASITETIT OPERACIONAL

18.00%

10.00%

Aktivitetet

Pikat e referimit Institucionet

Përqindja e perdorimit të procedurës së negociuar pa publikim, në vlerën totale të kontratave të nënshkruara

Funksionimi i Kontrollit të Brendshëm   
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3.1.7 Përgatitja e mjeteve zbatuese të përgjithshme dhe të personalizuara (manuale, 

udhëzime).

Zhvillimi i manualit mbi kriteret e çmimit/cilësisë (TEMF) për 

dhënie.

Zhvillimi i manualit për hulumtimin e tregut.

Përditësimi i manualeve/udhëzimeve për procedurat e 

prokurimit dhe përdorimin e eProkurimit në përputhje me 

LPP-në e re.

Kryerja e anketës për identifikimin e temave/sektorëve të 

veçantë (si p.sh. specifikat teknike, punimet, menaxhimi i 

kontratave, ndryshimet e kontratave) të mbulohen nga 

trajnime dhe mjete zbatuese të personalizuara.

Zhvillimi i mjeteve shtesë zbatuese (min. dy) në përputhje me 

rezultatet e anketës dhe nevojat e identifikuara (tema të 

ndryshme, duke përfshirë luftën kundër parregullsive dhe 

korrupsionit).

70,000 Don.

   2,500 BRK

------------------------------

Total 72,500

KRPP
BE,  USAID, LuxDev-

ZKM (KSV/019)

3.1.8 Përmirësimi i bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet institucioneve kyçe 

relevante për sistemin e prokurimit publik.

Fillimi i takimeve të rregullta gjashtëmujore të institucioneve 

kyçe të koordinuara nga KRPP-ja (shkëmbimi i informatave, 

adresimi i çështjeve të identifikuara, identifikimi i aktiviteteve 

të përbashkëta pasuese, identifikimi i nevojave për trajnim, 

etj.).

Përgatitja e pasqyrës vjetore të sfidave më të rëndësishme 

brenda sistemit të PP-së bazuar në të dhënat e ofruara nga 

institucionet e referimit (të dhënat e KRPP-së, vendimet e 

OSHP-së, gjetjet e ZKA-së, etj.).

Organizimi i trajnimeve të personalizuara (min. dy) mbi 

kornizën e re ligjore për institucionet kyçe.

Mbajtja e takimeve koordinative të institucioneve kyçe të 

koordinuara nga KRPP (shkëmbimi i informatave, adresimi i 

çështjeve të identifikuara, identifikimi i aktiviteteve të 

përbashkëta pasuese, identifikimi i nevojave për trajnim, etj.).

Mbajtja e takimeve koordinative të institucioneve kyçe të 

koordinuara nga KRPP (shkëmbimi i informatave, adresimi i 

çështjeve të identifikuara, identifikimi i aktiviteteve të 

përbashkëta pasuese, identifikimi i nevojave për trajnim, etj.).

Përgatitja e pasqyrës vjetore të sfidave më të rëndësishme 

brenda sistemit të PP-së bazuar në të dhënat e ofruara nga 

institucionet kryesore (të dhënat e KRPP-së, vendimet e 

OSHP-së, gjetjet e ZKA-së, etj.).
7,000 BRK KRPP

 USAID, BE, ZKA

OSHP

3.1.9 Përmirësimi i menaxhimit të procedurave të centralizuara të prokurimit. Analiza e kërkesave operative dhe teknike për futjen e sistemit 

të menaxhimit të AQP-së.

Përmirësimi i faqes së internetit të AQP, transparenca.

Hartimi i specifikimeve teknike për sistemin e menaxhimit të 

AQP-së.

Zhvillimi dhe prezantimi i metodologjisë për vlerësimin e 

analizës së përfitimeve sistematike të procedurave të 

centralizuara të prokurimit të kryera dhe kontratave të dhëna.

20,000 Don.

   8,000 BRK

----------------------------------

Total: 28,000

AQP
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Objektivi specifik 3.2 Vlera bazë

Fuqizimi i kontrollit të brendshëm. Rezultati SIGMA 2021: 1

2022 2023 2024 € Financa (Buxheti/Boshllëku) Lidershipi Mbështetja

3.2.1 Rishikimi i rregullave financiare përkatëse (PEFA). Ngritja e grupit punues për shqyrtimin e rregullës financiare 

01/2013.

Ngritja e grupit të punës për rregullin e planit të kontabilitetit.

Krijimi i grupit të punës për rregullin e aseteve jofinanciare.

Finalizimi i rregullit financiar të shqyrtuar 01/2013.

Finalizimi i rregullit të shqyrtuar të rregullit të planit të 

kontabilitetit.

Finalizimi i rregullit të shqyrtuar për asetet jofinanciare.

34,900 Dona.

   6,000 BRK

--------------------

Total: 40,900

DQH, Thesari, Makro USAID, BE, SIGMA

3.2.2 Aplikimi i menaxhimit të rrezikut në të gjitha OB-të. Monitorimi i mënyrës sesi kryhet menaxhimi i rrezikut në 5 

OB - vlerësimi i pajtueshmërisë.

Takime pune për rritjen e ndërgjegjësimit me ZKA-të mbi 

kornizën COSO, pyetësorin e llogaridhënies menaxheriale dhe 

vetëvlerësimit - 1 takim pune.

Hartimi dhe miratimi i letrës së MFPT për të udhëzuar të 

gjitha OB-të që të zbatojnë parimet COSO ERM për 

menaxhimin e rrezikut.

Takime pune për rritjen e ndërgjegjësimit me ZKA-të mbi 

kornizën COSO, pyetësorin e llogaridhënies menaxheriale dhe 

vetëvlerësimit - 2 takime pune.

Monitorimi i mënyrës sesi kryhet menaxhimi i rrezikut në 5 

OB - vlerësimi i pajtueshmërisë.

Monitorimi i mënyrës sesi kryhet menaxhimi i rrezikut në 6 

OB - vlerësimi i pajtueshmërisë.

Takime pune për rritjen e ndërgjegjësimit me ZKA-të mbi 

kornizën COSO, pyetësorin e llogaridhënies menaxheriale dhe 

vetëvlerësimit - 2 takime pune. 5,400 BRK
DQH/MFK

BE

3.2.3 Përgatitja dhe miratimi i procedurës për raportimin dhe përpunimin e parregullsive. Procedura për raportimin dhe përpunimin e parregullsive e 

hartuar.

Procedura për raportimin dhe përpunimin e parregullsive e 

zbatuar. 31,900 Dona.

  7,000 BRK

--------------------

Total: 37,900

DQH/MFK  USAID, 

3.2.4 Monitorimi dhe vlerësimi i pyetësorit të vetëvlerësimit të MFK-së. Veprimet pasuese për 6 OB bazuar në rrezikun dhe boshllëqet 

e zbuluara në pyetësorë.

Veprimet pasuese për 7 OB bazuar në rrezikun dhe boshllëqet 

e zbuluara në pyetësorë

Veprimet pasuese për 8 OB bazuar në rrezikun dhe boshllëqet 

e zbuluara në pyetësorë 4,500 BRK DQH/MFK
USAID

Ambasada e MB-së

3.2.5 Trajnim i vazhdueshëm për aplikimin e manualit të MFK-së 25 zyrtarë të OB-së të trajnuar. 55 zyrtarë të OB-së të trajnuar. 85 zyrtarë të OB-së të trajnuar.
5,607 BRK DQH/MFK BE

3.2.6 Shpalosja e vonesave në pagesa. Raporti vjetor financiar 2022 përmban raportin për vonesat ne 

pagesa.

Raporti vjetor financiar 2023 përmban raportin për vonesat ne 

pagesa. Thesari

Objektivi specifik 3.3 Vlera bazë

Sigurimi i një funksioni të pavarur dhe efektiv të auditimit të jashtëm në përputhje 

me Kornizën e Deklaratave Profesionale të INTOSAI-t deri në vitin 2026.
Rezultati SIGMA 2021: 4

2022 2023 2024 € Financa (Buxheti/Boshllëku) Lidershipi Mbështetja

3.3.1 Fuqizimi i mëtejshëm i mandatit të ZKAK-së për të kryer auditime të jashtme 

bazuar në standardin efektiv dhe profesional ISSAI.

Koncept Dokument për projektligjin e ri të ZKAK-së  I 

aprovuar ne takimin e QRK.

Projektligji për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën 

Kombëtare të Auditimiti aprovuar në Qeveri.

Aktet nënligjore te hartuara në pajtim me Ligjin e 

miratuar  për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën 

Kombëtare të Auditimit.
7,603 BRK

MFPT,

ZKAK
SIGMA, USAID

3.3.2 Dixhitalizimi i shërbimeve korporative të ZKAK-së.  Softuer për BNJ i zhvilluar. Politikat dhe udhëzimet e brendshme të ZKAK-së të 

miratuara për përdorimin e softuerit dixhital të BNJ-së.
5,000 BRK ZKAK

Objektivi specifik 3.4 Vlera bazë

Sigurimi i auditimeve me cilësi të lartë në përputhje me IFPP dhe praktikat më 

të mira ndërkombëtare për të kontribuar në menaxhimin e përmirësuar të 

financave publike.

Rezultati SIGMA 2021: vlera e 

treguesit eshte  3

2022 2023 2024 € Financa (Buxheti/Boshllëku) Lidershipi Mbështetja

3.4.1 Forcimi i përgjegjësisë institucionale për zbatimin e rekomandimeve të ZKAK. Rregullorja për zbatimin e auditimit dhe planeve të veprimit e 

shqyrtuar.

Ndryshimet në rregullore synonojn të forcojnë llogaridhënien 

institucionale të miratuara nga AP. 1,500 BRK ZKAK USAID 

3.4.2 Përhapja e praktikave të mira. Komunikimi i rritur dhe takimet e mbajtura me subjektet e 

audituara në lidhje me përfitimet e zbatimit të rekomandimeve 

të auditimit.

Lista e organizatave buxhetore që kane zbatuar me sukses 

rekomandimet e auditimit, e publikuar në faqen e internetit të 

ZKAK-së dhe kanalet e mediave sociale.

Ftohen organizatat tjera buxhetore që të ndjekin praktikat e 

mira.
525 BRK

ZKAK

3.4.3 Rritja e bashkëpunimit të ZKAK-së me MAPL dhe komunitetin e donatorëve në 

Kosovë për sa i përket indikatorit të ofrimit të granteve të performancës komunale.

Takimet dhe komunikimi i vazhdueshëm me MAPL dhe 

donatorët me qëllim rritjen e performancës së mirë financiare 

dhe llogaridhënies së pushtetit vendor të mbajtura.

Takimet dhe komunikimi i vazhdueshëm me MAPL dhe 

donatorët me qëllim rritjen e performancës së mirë financiare 

dhe llogaridhënies së pushtetit vendor të mbajtura. 800 BRK
ZKAK

MAPL USAID DAI, Demos

3.4.4 Zbatimi i mekanizmave përcjellës të zhvilluar tashmë të ZKAK. Baza e të dhënave mbi rekomandimet vijuese të auditimit e 

shqyrtuar dhe e testuar për të vlerësuar funksionalitetin e saj 

(përsa i përket ndërkomunikimit me softuerin e auditimit të 

ZKA).

Baza e të dhënave për percjelljen e rekomandimeve të 

auditimit, e lansuar.

Baza e të dhënave e mirëmbajtur.

4,000 BRK

ZKAK

USAID 

3.4.5 Përmirësimi i metodologjisë së auditimit. Manuali i auditimit të performancës i shqyrtuar. 21,500 Dona.

  4,000 BRK

---------------

Total:25,500

ZKAK

USAID , ZKAS

Aktivitetet

Aktivitetet

Rezultati i arritur per vleren e treguesit 

SIGMA eshte 4

Rezultati i arritur ne SIGMA: 3 

Synimi 2026

Rezultati i arritur ne SIGMA: 5 

Institucionet

Institucionet

Treguesi(t) për të matur përmbushjen e objektivit   

Funksionimi i Kontrollit të Brendshëm   

Pikat e referimit

Treguesi(t) për të matur përmbushjen e objektivit   

Pikat e referimit

Synimi 2026

Institucionet

Synimi 2026

Efektiviteti i sistemit të auditimit të jashtëm – vlera e përgjithshme e treguesit të vlerësimit të SIGMA.

Treguesi(t) për të matur përmbushjen e objektivit   

Pavarësia e institucionit suprem të auditimit – vlera e përgjithshme treguese e vlerësimit të SIGMA.

Pikat e referimit

Aktivitetet
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`

3.4.6 Angazhimi i Komisioneve Funksionale të Kuvendit në shqyrtimin e raporteve të 

auditimit.

Sesioni i dedikuar bashkëpunimit më të mirë me Këshillat e 

Kuvendit të përfshirë në Konferencën Vjetore të ZKAK-së.

Të paktën 1 raport i auditimit të performancës diskutohet në 

komisionin parlamentar sektorial.

Të paktën 2 raport i auditimit të performancës diskutohet në 

komisionin parlamentar sektorial. 
11,000 BRK

ZKAK
USAID 

3.4.7 Forcimi i mbikëqyrjes parlamentare të financave publike. Mbështetje e vazhdueshme profesionale për deputetët e ofruar 

nga auditorët e ZKAK-së (shpërndarja e raporteve të auditimit, 

informimi për raporteve të auditimit dhe sesionet informative).

Mbështetje e vazhdueshme profesionale për deputetët e ofruar 

nga auditorët e ZKAK-së (shpërndarja e raporteve të auditimit, 

informimi për raporteve të auditimit dhe sesionet informative).

Mbështetje e vazhdueshme profesionale për deputetët e ofruar 

nga auditorët e ZKAK-së (shpërndarja e raporteve të auditimit, 

informimi për raporteve të auditimit dhe sesionet informative). 60,000 BRK

ZKAK

USAID 

3.4.8 Përmirësimi i mëtejshëm i sistemeve të SC dhe QC. Kuptimi i përgjithshëm i dallimeve midis SC dhe KQ në nivel 

organizativ. 

Departamenti i SC punon në përputhje me synimin e ISSAI 

140 ZKAK

ZKAS

Objektivi specifik 3.5 Vlera bazë

Rezultati SIGMA 2021: 4

Rezultati SIGMA 2021: 3

2022 2023 2024 € Financa (Buxheti/Boshllëku) Lidershipi Mbështetja

3.5.1 Mbulimi i auditimit të brendshëm të organizatave buxhetore. 85% 87% 90%

DQH USAID

3.5.2 Institucionalizimi i programit të zhvillimit të vazhdueshëm profesional (ZhVP). Studimi i Fizibilitetit për programin e zhvillimit të 

vazhdueshëm profesional .

Miratimi i programit të zhvillimit të vazhdueshëm profesional. Programi i zhvillimit të vazhdueshëm profesional funksional 

dhe i zbatuar
12,000 Bosh.

  9,500 BRK

----------------------

Total:21,500

DQH USAID

3.5.3 Rishikimi  i metodologjisë së monitorimit të aktiviteteve të NjAB. Shqyrtimi i metodologjisë aktuale të monitorimit. Miratimi i metodologjisë së re të monitorimit. Zbatimi i metodologjisë së re të monitorimit.

14,250 BRK DQH USAID

3.5.4 Sigurimi i cilësisë së NJAB. PV për 10 NjAB. PV për 10 NjAB. PV për 10 NjAB.
14,250 BRK DQH USAID

3.5.5 Prezantimi i auditimit të performancës. Draft manuali për auditimin e performancës.

Vazhdimi i auditimeve pilot të performancës në OB-të lokale.

Miratimi i manualit të auditimit të performancës.

Inicimi i përfshirjes së aspekteve të auditimit të performancës 

në raportet e auditimit.

Formalizimi i elementeve të auditimit të performancës në 

raportet e auditimit.
DQH

NJAB-të

USAID

3.5.6 Bashkëpunimi me auditimin e jashtëm (ZKA). Organizimi i takimeve për shkëmbimin e informacionit dhe 

raporteve të auditimit.

Auditorët e jashtëm dhe DQH/AB diskutojnë aktivitetet e 

auditimit që kërkojnë fokus më të madh për t'u mundësuar 

auditorëve të jashtëm të planifikojnë dhe kryejnë auditime në 

mënyrë më efikase.

Bashkëpunimi ndërmjet DQH/AB dhe ZKAK u zyrtarizua.

7,938 BRK DQH USAID

3.5.7 Hartimi I UA per Programin kombetare per certifikimin e Auditoreve te 

Brendshem ne sektorin publik. 

Hartimi i UA Aprovimi i UA Zbatimi i UA

DQH BE- GIZ TA project 

Objektivi strategjik 4: Vlera bazë

a) 24-72 orë

b) 25%

c) 0

Rezultati SIGMA 2021: 4, me pikë 

totale (25/32)

Objektivi specifik 4.1 Vlera bazë

Ekziston një sistem efektiv i menaxhimit të informacionit, i cili mbështet 

zhvillimin e vazhdueshëm digjital të një sistemi efektiv dhe transparent të 

menaxhimit të financave publike.

Shtatë sisteme të TI në MFP të 

integruara

2022 2023 2024 € Financa (Buxheti/Boshllëku) Lidershipi Mbështetja

4.1.1 Dokumentacioni i detajuar i procesit të biznesit dhe analiza e boshllëqeve. Grupi i punës do të krijohet duke pasur një përbërje të 

larmishme nga analist te TI dhe biznesi.

Proceset e tanishme të biznesit janë dokumentuar, analizuar 

dhe janë dhënë rekomandime për riinxhinierimin e tyre të 

nevojshëm.

Proceset e biznesit u racionalizuan dhe u përmirësuan në 

përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare.
   8,550 BRK

41,450 Dona.

--------------------------

Total:50,000

 DMITS
BE

GIZ

Zgjerimi dhe profesionalizimi i Auditimit të Brendshëm.

Funksionimi i Auditimit te Brendshëm. Rezultati i arritur ne SIGMA: 5

a) 1 minutë

b) 100%

c) 60

Rezultati i arritur ne SIGMA: 5, me pikë 

totale (28-32)  
Transparenca dhe gjithëpërfshirja e raportimit dhe shqyrtimit të buxhetit.

Menaxhimi i shërbimeve të TIK i rritur dhe i qëndrueshëm:

a) Kohëzgjatja e pranimit të pagesave

b) Konsolidimi dhe integrimi I infrastrukturës hardverike 

c) Numri i sistemeve financiare kompatibile sipas standardeve ndërkombëtare

Treguesi(t) për të matur përmbushjen e objektivit   

Korniza operacionale per Auditimin e brendshem.

Treguesi i ndikimit:

Aktivitetet
Pikat e referimit

Treguesi(t) për të matur përmbushjen e objektivit   

Synimi 2026

Rezultati i arritur ne SIGMA: 4

Synimi 2026

Institucionet

Aktivitetet
Pikat e referimit Institucionet

Synimi 2026

Shërbimet dhe infrastruktura e TI ne MFPT më tej të fuqizuara/zhvilluara. Të gjitha sistemet dhe shërbimet e TI në 

MFPT janë në mënyrë strategjike të 

planifikuara, të zbatuara dhe të 

qëndrueshme.  

KAPITALI NJERËZOR DHE INFRASTRUKTURA E TIK-ut TË FUQIZUARA PËR TË MBËSHTETUR 

SISTEMIN DIGJITAL DHE TRANSPARENT TË MFP-së NË KOSOVË 
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4.1.2 Zbatimi i një sistemi të unifikuar të TI të MFP bazuar në raportin e kompletuar të 

auditimit të TI dhe udhërrëfyesit për zhvillimin e TI.

Miratimi paraprak nga MFPT për ristrukturimin dhe 

transformimin e menaxhimit të shërbimit të TI-së në një 

Agjenci të dedikuar TI për mbështetjen e MFP-së.

Është shqyrtuar korniza rregullatore dhe ligjore dhe 

ndryshimet e nevojshme në kornizën e përgjithshme të TI-së 

për menaxhimin e qëndrueshëm fiskal të qeverisë, janë 

identifikuar.  

Fuqia punëtore e TI-së u ristrukturua brenda MFPT me qëllim 

të rritjes së mbështetjes për MFP.

Të gjithë elementët e modelit të ri të funksionimit të TI-së – 

proceset, mjetet, organizimi, qeverisja dhe teknologjia, 

përputhen mes veti. 

Agjencia e TIK-ut është themeluar dhe në gjendje të ofrojë 

mbështetje gjithëpërfshirëse dhe transformim dixhital për të 

gjitha proceset e MFP.

1,032,300 BRK  DMITS

4.1.3 Avancimi i Sistemit të Menaxhimit të Tatimit në Pronë. Zhvillimi i sërishëm i kartelës financiare.

Funksionimi i mjetit Cama për vlerësimin masiv të pronave.

Analiza e boshllëqeve të TI-së dhe planet e fuqizimit për 

avancimin e PTMS do të përfundojnë.

Automatizimi i taksimit dhe faturimit masiv për vitin 2023 

dhe vitet në vijim.

Automatizimi i shkëmbimit të të gjitha të dhënave DTP-AKK 

dhe anasjelltas.

Pastrimi i regjistrit të tatimit në pronë.

Zhvillimet e mëtejshme që dalin nga Ligji dhe UA.

Sistemi i avancuar i menaxhimit të tatimit në pronë, i 

harmonizuar me Ligjin për UA, është plotësisht funksional.

Integrimi i plotë i PTMS brenda platformës së ndërveprimit 

eKosova dhe MFPT.

          19,950 BRK 

  2,000,000 Dona.

----------------------

Total: 2,019,950

DMITS 
BE

GIZ

4.1.4. Avancimi i sistemeve BDMS+PIP. Përmirësimi i bazës së të dhënave dhe aplikacionit nga 

versioni i vjetër në versionin e ri.

Analiza e sistemeve për rishikimin e 2-të të buxhetit.

Funksionalizimi i sistemit të ri të planifikimit buxhetor. 

Dixhitalizimi i KASH-it (ka nevojë për diskutim të mëtejshëm 

me departamentin e buxhetit)

Zhvillimi i ndërfaqeve të shkëmbimit të të dhënave ndërmjet 

sistemeve buxhetore (BDMS, PIP) dhe sistemeve të tjera sipas 

kërkesave.

Sistemi i ri i planifikimit buxhetor plotësisht funksional.

Sistemi i ri i planifikimit buxhetor është i integruar me 

platformën Datawarehouse, SIMFK  te MFPT dhe Platformën 

Strategjike të Qeverisë.
819,950 BRK

200,000 Dona.

------------------------

Total: 1,019,950

DMITS-DB 
BE

GIZ

4.1.5 Avancimi i sistemeve për kategoritë pensionale, sociale, të luftës etj. Avancimi i skemës së pensioneve.

Zhvillimi dhe funksionalizimi i një moduli për mamitë dhe 

moduli për shtesat e fëmijëve.

Zhvillimi i Platformës për Shërbime Sociale (5 module për 

menaxhimin e rasteve).

Ngritja e kapaciteteve të përdoruesve të fundit.

Avancimi i sistemit pensional dhe krijimi i formularëve dhe 

moduleve të reja të aplikimit në ueb (8 module).

Avancimi dhe zhvillimi i skemës së modulit për fëmijët me 

aftësi të kufizuara dhe moduli për strehimin familjar.

Dizajnimi i konceptit dhe zhvillimi i platformës SWIS 

(Shërbimi i Integrimit të Mirëqenies Sociale).

Zhvillimi i Platformës për Shërbime Sociale (5 module për 

menaxhimin e rasteve).

Integrimi për të gjitha sistemet (sistemi i pensioneve, sistemi 

social, sistemet për mamitë, sistemi për shtesat e fëmijëve, 

etj.).

Ngritja e kapaciteteve të përdoruesve të fundit.

Koncept dizajni dhe zhvillimi i platformës së Regjistrit Social.

Zhvillimi i modulit MT (Means Test) dhe PMT (Proxy Means 

Test).

Zhvillimi i Platformës për Shërbime Sociale (5 module për 

menaxhimin e rasteve).

Sistemi i integruar për pensionet dhe shtesat sociale është 

plotësisht funksional.

Ngritja e kapaciteteve të përdoruesve të fundit.

Integrimi i SWIS dhe SAS me eKosovën dhe digjitalizimi i 

aplikacioneve, vendimeve dhe ankesave.

      25,650 BRK

1,500,000 Dona.

---------------------

Total: 1,525,650

Departamentet Përgjegjëse 

të MFPT- 

DMITS. 

Banka Botërore

4.1.6 Dixhitalizimi i MFPT. Zhvillimi i mëtejmë i DWH, ELT për Pasqyrat Financiare.

Formularët e aplikimit për masat e rimëkëmbjes ekonomike.

Zhvillimi i sistemit për marrëveshje ndërkombëtare.

Zhvillimi i sistemit të ndihmës shtetërore.

Sistemi - Super Puna.

Vlerësimi i kërkesës së Departamentit Qendror të 

Harmonizimit për dixhitalizimin e auditimit të brendshëm.

Avancimi i mëtejmë i DWH, ETL për Pasqyrat Financiare.

Transformimi dhe ristrukturimi i menaxhimit të shërbimit TI 

brenda MFPT dhe integrimi dixhital me platformën e 

ndërveprimit AIS.

Funksioni i auditimit të brendshëm të DQH-së është 

dixhitalizuar.

DW, ETL të avancuara janë finalizuar dhe plotësisht 

funksionale.

1,025,650 BRK

DMITS

Kabineti i Ministrit-DMITS

DMITS – Departmenti 

Makro

Kabineti i Ministrit-DMITS

DMITS-NJQH

Projekti- KSV/019 

Asistencë Teknike në 

kontekstin e Integrimit 

Evropian

Helvetas 

4.1.7 Plani i vazhdimësisë së biznesit dhe i rimëkëmbjes nga fatkeqësitë. Përmirësimi i komponentëve jo TI të qendrës primare të të 

dhënave.

Zhvillimi i planit të rimëkëmbjes nga fatkeqësitë.

Zhvillimi i planit të vazhdimësisë së biznesit.

Ndërtimi i Qendrës së Rimëkëmbjes nga Fatkeqësitë.

975,650 BRK DMITS

ASHI

4.1.8 Avancimi i sigurisë së infrastrukturës dhe kontrollit të qasjes. Hartimi i Trajnimit të Ndërgjegjësimit për Sigurinë. Zbatimi i sistemit të brendshëm mbrojtës të rrjetit të gjeneratës 

së ardhshme.

Zhvillimi i një plani për identifikimin/përgjigjjen ndaj 

kërcënimeve kibernetike.

Krijimi i Departamentit të Sigurisë së Informacionit brenda 

Agjencisë së TIK-ut dhe punësimi i oficerëve adekuat të IS 

dhe Sigurisë.

Parandalimi i humbjes së të dhënave, gjurmët e centralizuara 

të auditimit dhe platforma e klasifikimit të të dhënave.

1,012,800 BRK

       10,000 Dona.

-----------------------

Total: 1,022,800

DMITS 

4.1.9 Zbatimi i praktikave më të mira të ITSM. Vlerësimi i statusit aktual të Menaxhimit të Shërbimit TI 

brenda MFPT.

Fillimi i zbatimit të praktikave më të mira të ITSM dhe ITIL

Zbatimi i mëtejshëm i praktikave më të mira të ITSM dhe 

ITIL.

Praktikat më të mira të ITSM dhe ITIL të zbatuara.
175,650 BRK

100,000 Dona.

-----------------------

Total: 275,650

DMITS 

4.1.10 Zhvillimi i kompetencës profesionale për stafin e TI-së. Zhvillimi i një plani për trajnim profesional për Stafin e TI-së.

Trajnimi i Stafit të TI-së për kryerjen e kompetencave 

profesionale.

Trajnimi i stafit sipas planit të trajnimit profesional.

Agjencia e TIK po krijohet duke ristrukturuar të gjithë 

personelin e TI-së përmes një modeli të unifikuar të 

arkitekturës së sipërmarrjes me qasje të orientuar drejt 

biznesit.

Trajnimi i stafit sipas planit të trajnimit profesional.
   25,000 BRK

375,000 Dona. 

350,000 Bosh. 

------------------------

Total: 750,000

DMITS GIZ
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Fuqizimi i transparencës dhe gjithëpërfshirjes së raportimit dhe shqyrtimit të 

buxhetit.

Rezultati SIGMA 2021: 4, me pikë 

totale (25/32) 

2022 2023 2024 € Financa (Buxheti/Boshllëku) Lidershipi Mbështetja

4.2.1 Ofrimi i raporteve tremujore për informacionin e performancës jofinanciare dhe 

realizimin fizik dhe financiar të projekteve të investimeve kapitale.

Analiza dhe udhërrëfyesi janë kompletuar. Të dhënat për ekzekutimin fizik të PIP-it futen rregullisht 

nga menaxherët e projektit.

Të dhënat kontrollohen dhe sigurohet cilësia nga 

Departamenti i Buxhetit të MFPT.

Ofrimi i trajnimeve të rregullta adekuate për përdorimin e 

sistemit PIP.

Raportet përpilohen dhe publikohen on-line në faqen e 

MFPT-së dhe në Portalin e Transparencës për projektin 

ku kostoja është mbi 1 milion euro.

21,142 BRK
DB

Thesari

4.2.2 Ofrimi i raporteve mujore për nivelet e qeverisjes qendrore dhe vendore duke 

përdorur klasifikimin ekonomik, me të dhëna për absorbimin e buxhetit, të hyrat, 

shpenzimet dhe projektet kapitale.

Përgatitja dhe testimi i raportit financiar mujor për 

investimet kapitale në përputhje me Kodin e Praktikës së 

Mirë të FMN-së në Transparencën Fiskale.

Raporti financiar mujor për investime kapitale për nivel 

qendror dhe vendor i publikuar në faqen e MFPT në 

përputhje me Kodin e Praktikave të Mira të FMN-së në 

Transparencën Fiskale. 39,084 BRK
 DB

Thesari, USAID

Rezultati i arritur ne SIGMA: 5 me pikë 

totale (28-32) 

Aktivitetet
Pikat e referimit Institucionet

Transparenca dhe gjithëpërfshirja e raportimit dhe shqyrtimit të buxhetit.
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Objektivi specifik 4.3 Vlera bazë

Nuk ka qasje të strukturuar në 

dispozicion

Nuk ka të dhëna të plota dhe raportime 

në dispozicion

2022 2023 2024 € Financa (Buxheti/Boshllëku) Lidershipi Mbështetja

4.3.1 Kryerja e një studimi fizibiliteti për ngritjen e infrastrukturës së përshtatshme 

institucionale për ngritjen e kapaciteteve njerëzore për MFP.

Burimet e planifikuara për kryerjen e studimit të fizibilitetit. Studimi i fizibilitetit për ngritjen e infrastrukturës së duhur 

institucionale në MFP i kompletuar.

Vendimi për opsionin e zgjedhur është marrë.

Korniza administrative dhe ligjore e plotësuar.

Kapacitetet institucionale, administrative dhe njerëzore të 

planifikuara dhe të vendosura/inicuara. 1,336,648 Bosh.                    

       42,000 BRK

------------------------

Total: 1,378,648

MFPT/DIEKP BE MFP-GIZ

4.3.2 Zhvillimi dhe realizimi i programeve/kurseve të zhvillimit profesional të MFP-së. Programet/Kurset e zhvillimit profesional të MFP-së, të 

zhvilluara dhe të dhëna
536,900 Bosh.

MFPT/DIEKP BE MFP-GIZ

4.3.3 Krijimi dhe ofrimi i kurseve të zhvillimit profesional të MFP në një platformë të 

vetme on-line.

Kurse të zhvillimit profesional MFP në një platformë të vetme 

on-line, të dhëna 
10,000 BRK

MFPT/DIEKP BE PFM-GIZ

Shërbimi civil efektiv, efiçient dhe i aftë për të mbështetur MFP dhe të gjitha 

shërbimet qeveritare.

Numri i zyrtarëve të trajnuar në fushën e MFP.

Trajnimi i shërbimit civil për të mbështetur 

MFP dhe të gjitha shërbimet e qeverisë 

është rritur dhe është i qëndrueshëm

Aktivitetet
Pikat e referimit Institucionet

Treguesi(t) për të matur përmbushjen e objektivit   Synimi 2026

Arkitektura institucionale e krijuar për të ofruar programe cilësore dhe adekuate të trajnimit për MFP.
Arkitektura institucionale e krijuar për të 

ofruar programe cilësore dhe adekuate të 

trajnimit për MFP


