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Ministria e Financave duke marrë për bazë rëndësinë, sfidat dhe 

rezultatet e zbatimit  të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit është duke 

krijuar kushte sa me të mira për t’ju lehtësuar menaxherëve, ngritjen e 

një sistemi sa më efikas dhe efektiv të Menaxhimit Financiar dhe  

Kontrollit.   
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Hyrje 

 

 
 

 

Zhvillimet e përgjithshme në Ministrinë e Financave të Kosovës janë përqendruar 

në krijimin e një ambienti më të favorshëm për përdoruesit. Udhëzuesi është 

hartuar me qëllim të realizimit të Misionit të NjQH/MFK-së, “të shtohet në 

maksimum përmbushja e obligimeve, duke i dhënë përqendrim të plotë 

legjislacionit, të ofrojmë shërbime profesionale, transparente dhe efektive për 

komunitetin e Menaxhuesëve të Financave Publike. Në mënyrë që ata të kuptojnë 

dhe plotësojnë obligimet e tyre Ligjore.  

 

Ky link është krijuar nga Departamenti Qendror Harmonizues në bashkëpunim me 

ekspertët e Komisionit Evropian për t’ju lehtësuar menaxherëve plotësimin e 

pyetësorëve vetë-vlerësues. 

 

Prandaj përdorues të këtij linku apo faqeje po ju afrojmë disa udhëzime të 

rëndësishme. 
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Hapi i parë: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mf.rks-gov.net 
 
Në pjesën kryesore të web-faqes së Ministrisë së Financave do të gjeni hapësirën “Pyetësori 
Vetëvlerësues”  
 
Hapi i dytë: 
 
Pas klikimit hapet faqja më poshtë e cila kërkon që të regjistroheni ose te jepni userin nëse jeni të 
regjistruar. 
 

 
 

KLIKONI NE LINK-un e 
MINISTRISË 

SË FINANCAVE 

Këtu shënoni 
username e juaj 
(p.sh.)Mislami 

Këtu shënoni 
pasvordin  e juaj 

për qasje 

Këtu shtypni LOGIN 
Për vazhdim më tutje. 

Nëse nuk jeni të regjistruar  ju duhet të regjistroheni 
dhe pasi ta keni shtypur këtë buton  do të hapet faqja 

re ne të cilën duhet ti plotësoni informatat që ju 
kërkohen 
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Një shembull i regjistrimit duket kështu si ne figure më poshtë: 

 
 
 
 
 
 
 

Pas plotësimit te 
këtyre informative qe 

kërkon Faqja  ju 
duhet te shtypni 

butonin regjistrohu 

Këtu shënoni 
pasvordin  e juaj 
për qasje ose e 

ndryshoni  
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Hapi tretë:  
Duhet të lexohet udhëzuesi si plotësohet Pyetësori për Vetë-Vlerësim, pastaj shtypim butonin e 
pyetësorit. 
 

 
 
Hapi i katërtë: 

 

Pasi te shtypim këtë buton ne 
ekranin e kompjuterit na 

paraqitet  figura si më poshtë. 

Shtype këtë për plotësim të pyetësorit 

Shtype këtu për të  shtypë pyetësorin 
 

Shtype këtu për cilin vit 
 

Pasi të shtype këtu për plotësim të 
pyetësorit paraqitet faqja si ne vijim: 
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Hapi i pestë: 

 
Këtu nga figura e më sipërme ju duhet te vazhdoni poshtë dhe shihni informatat të cilat do të plotësoni 
dhe ruani. 

 
 
 
 
 
 

Këtu janë te gjitha parimet e 
kërkuara për plotësim dhe për 

vazhdim duhet të shtypet ky buton 
dhe ne ekran del mundësia tjetër 

si ne vazhdim ne figurën më 
poshtë 

Këtu zgjedhni komponenten se 
ne cilen doni të përgjegjëni 

dhe klikoni pastaj na paraqitet 
mundësia ne vazhdim. 

Zgjedhe gjuhen 
që e kuptoni 
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Hapi i gjashtë: 
Pasi kemi shtypur p.sh komponenten 1 ne duhet të zgjedhim parimin për të cilin po përgjigjemi sepse ne 
e dim se komponentet e MFK ka parimet e veta andaj në për të vazhduar plotsëimin duhet të klikojëm 
në parimet sipas radhës  p.sh. Parimi 1 

 
 

 
Hapi i shtatë: Këtu i shihni pyetjet e pyetësorit për vete-vlerësim ku për së cilën mund të përgjigjeni 
sipas parimeve dhe kërkesave nga NJQH/MFK 
 

 
 

Pasi te klikojmë këtu ne 
ekran na paraqiten pyetjet 

që duhet tu përgjigjemi 
me poena dhe komente  

shihe figurën ne vazhdim 

Këtu janë pyetjet e parimit 1 

Nëse shtypim përgjigje ne 
ekran na hapet mundësia 

për poentim ose komente si 
në figurën më poshtë 
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 Hapi i tetë :Këtu nga tabela më sipër kemi mundësin e përgjigjeve 
 

 
  
Hapi i nëntë: 

 
 
Kështu vazhdojmë me radhë për secilën pyetje deri sa të kemi plotësuar të gjitha pyetjet. Për secilin 
Parim dhe Komponent. 
 
 

Këtu duhet shënuar poenat nga 
1-3 

Këtu duhet shënuar komentet  

Këtu duhet shtypur për ta ruajtur 

Kur të shtypet ruaje neve na 
paraqitet ok ne dritare si në 

rastin tonë 

Këtu duhet shtypur për ta 
mbyllur dhe përgjigjur në pyetjet 

tjera  
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Hapi dhjetë : Ne e dimë se nganjëherë pa dashje plotësojmë diçka gabim ose harrojmë të shkruajmë 
ndonjë gjë që vlen të shkruhet atëherë ju këtë mund të bëni duke u kthyer në pyetjen e mëhershme dhe 
të vazhdoni komentin ose ta ndërroni poenat që i keni dhanë. Kjo duket si në figurën me poshtë 
 

 
 
Kjo vlen për secilën pyetje dhe parim. 
 
Mos harroni: ju mund te plotësoni pyetësorin gradualisht ( d.m.th. me ndërprerje )  p.sh. sot parimin 1 e 
nesër dyshi e kështu me radhe por vetëm brenda afatit kohor e jo më vonë. Pas afatit ju nuk do te mund 
të ndryshoni as shlyeni asgjë vetëm ti shihni ato se çka keni shkruar. 
 

Poenat 

Komentet 

Dhe 
shtypim 
butonin 
ndrysho 
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Hapi i njëmbdhjetë: Kjo është tabela kryesore ne të cilen shohim se sa pyetje i kemi plotësuar dhe sa 
poena i kemi per pergjegjjet e dhana të ndara ne komponente. Por çka vlen te mos harrohet shtypja e 
pyetësorit qe na mundëson që ne ta nënshkruajm dhe ta derëgojm në NJQH/MFK. 
 

 
 
 
Pasi të shtypet pyetësori duhet të nënshkruhet nga ZKA dhe të dërgohet në NJQH/MFK deri me 
15/Shkurt në ora 16:00. 
 

Plotësimi vazhdon për 
secilin parim  dhe për 

secilën pyetje  

Plotësimi vazhdon për 
secilin komponent, 

parim  dhe për secilën 
pyetje  

ndrysho 

Pyetjet e 
plotësuara 

Poenat ne 
total 

Shtyp 
Pyetësorin 

Mesatarja e 
poenave 
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Pasi të klikojmë në Linkun Rekomandimet na hapet faqja si në vijim: 

 
 

 

Duhet pa tjetër të plotësohet dha pas 
plotësimit duhet të klikojmë Ruaje 

(SAVE ) 

Këtu duhet te 
shkruhen masat e 
ndërmarura për 

përmirësim 

Këtu shkruhen 
sygjerimet  e juaja për 

të përmirësuar 
gjendjen  Këtu i ruajmë 

plotësimet dhe 
ndryshimet 
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Nëse ju hasni ne ndonjë pengesë gjatë plotësimit mos hezitoni të kontaktoni NJQH;  
 

Në  E-mail-ët: 
Musa.Islami@mf-rks.org 
Bekim.Alickaj@mf-rks.org 
Albulena.Nahi@mf-rks.org  
Muharrem.Kosumi@mf-rks.org 
Neime.Binaku@mf-rks.org 

 

apo këta numra të telefonit: 
 

038/200-34-617; 
                 34-661; 
                 34-660; 
                 34-630; dhe 
                 34-644. 

 
Ky udhëzues vlen për të gjithë ata që përdorin ketë link.  
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