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përkatëse për të fituar siguri mbi parimet e ligjshmërisë, efikasitetit3, ekonomisë4, dhe
efektivitetit5 të sistemit të Teknologjisë së Informacionit dhe kontrolleve përkatëse.
Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me përmbajtjen e këtij raporti “Sistemet
elektronike për menaxhimin e granteve dhe subvencioneve në AZhB-MBPZHR”, në konsultim
me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm Vlora Spanca, e cila e ka mbikëqyrur auditimin.
Ekipi që realizoi raportin:

Samir Zymberi, udhëheqës i auditimit
Arbërore Sheremeti, udhëheqëse e ekipit
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1 SNISA 3000 – Standardet dhe udhëzimet për auditimin e performancës bazuar në Standardet e Auditimit të
ONISA-s dhe përvoja praktike
2 GUID 5100 – Udhëzuesi për auditimin e sistemeve të informacionit lëshuar nga INTOSAI
3 Efikasiteti – Parimi i efikasitetit nënkupton të marrësh maksimumin nga resurset në dispozicion. ka të bëjë me
lidhshmërinë ndërmjet resurseve të angazhuara dhe rezultateve të dhëna në kuptim të sasisë, cilësisë dhe kohës
4 Ekonomia –Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së resurseve. Resurset e përdorura duhet të jenë
në dispozicion me kohë, në sasi dhe cilësi të duhur dhe me çmimin më të mirë
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Përmbledhje e përgjithshme
Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Zhvillimit Rural. Kjo Agjenci ka rol ekzekutiv me qëllim të zbatimit të programeve për
mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Me qëllim të menaxhimit dhe realizimit sa më
të mirë të proceseve të punës për mbështetje financiare të fermerëve kosovarë, qoftë përmes
granteve apo subvencioneve bujqësore, Agjencia ka zhvilluar disa sisteme të informacionit.
Këto sisteme mbështesin tërë procesin duke filluar nga aplikimi, kontrolli administrativ dhe
në terren, miratimi dhe ekzekutimi i pagesave për përfituesit e projekteve për zhvillimin rural
(granteve) dhe pagesave direkte (subvencioneve) bujqësore.
Për shkak të rëndësisë që sistemet e informacionit kanë në zbatimin e programeve për grante
dhe subvencione bujqësore, Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e Teknologjisë së
Informacionit në Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë. Objektivë e këtij auditimi është të vlerësoj
nëse sistemet e informacionit për menaxhimin e granteve dhe subvencioneve bujqësore kanë
arritur qëllimin për lehtësimin e menaxhimit dhe transparencës së aplikacioneve, si dhe nëse
kanë siguruar integritetin, vlefshmërinë dhe besueshmërinë e të dhënave gjatë përpunimit të
tyre.
Rezultatet e auditimit kanë treguar se me vënien në funksion të këtyre aplikacioneve, Agjencia
ka arritur që të menaxhoj më me lehtësi proceset për mbështetjen financiare të fermerëve. Po
ashtu, sistemet kanë ndikuar në rritjen e transparencës, duke publikuar në ueb faqe raportet e
përfituesve dhe në mënyrë automatike njoftohen fermerët për rezultatet e vlerësimit. Mirëpo,
auditimi ka nxjerrë në pah mangësi të theksuara lidhur me qeverisjen e teknologjisë së
informacionit si dhe në sigurimin e integritetit, vlefshmërisë dhe besueshmërisë së të dhënave
që përmbajnë këto aplikacione.
Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë nuk kishte të hartuar planin strategjik apo strategjinë e
teknologjisë së informacionit, politikat dhe procedurat e teknologjisë së informacionit të cilat
do të përcaktonin se si ato do të mbështesin nevojat e institucionit. Si pasojë, nuk kishte bërë
shpërndarjen e burimeve financiare dhe njerëzore sipas nevojave të saj dhe kishte krijuar
varësi nga palët e treta duke rrezikuar disponueshmërinë, integritetin dhe besueshmërinë e
proceseve të teknologjisë së informacionit. Rrjedhimisht, Agjencia nuk kishte bërë mjaftueshëm
që të monitoroj dhe përdorë në mënyrë efektive burimet e saj të teknologjisë së informacionit.6
Në aplikacionet që përdorte Agjencia nuk kishte të vendosura kontrolle për t’u siguruar që
ato pranojnë vetëm të dhëna të autorizuara, të sakta dhe të plota. Si pasojë, bazat e shënimeve
përmbanin të dhëna jo të sakta, po ashtu kishte ndikuar në punë shtesë për përdoruesit e
aplikacioneve pasi që secili duhej që vazhdimisht dhe në mënyrë të përsëritur t’i verifikonte
të dhënat nëse janë të sakta, duke shkaktuar mungesë efikasiteti në punën e tyre. Rrjedhimisht
aplikacionet kishin rrezik të hapur për pranimin e të dhënave jo të plota dhe të sakta.7

6 Mangësitë e detajuara janë të paraqitura në Kapitullin 3- 3.1 Qeverisja e teknologjisë së informacionit dhe zhvillimi
i sistemeve; faqe 11
7 Mangësitë e detajuara janë të paraqitura në Kapitullin 3- 3.2 Kontrollet e aplikacioneve të teknologjisë së
informacionit; faqe 14
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Po ashtu, mangësi janë vërejtur edhe në sigurinë e sistemeve të informacionit të cilat rrezikojnë
që infrastruktura dhe sistemet të jenë të pa sigurta dhe të cenueshme kundrejt gabimeve dhe
keqpërdorimeve të mundshme. Ekziston rreziku që të ndryshohen të dhënat e ruajtura në
bazat e të dhënave pa u identifikuar, pasi që nuk kishte një konfigurim adekuat të mbledhjes,
trajtimit dhe ruajtjes së gjurmëve të aktiviteteve në bazat e të dhënave.8
Rrjedhimisht, aplikacionet që ka në shfrytëzim Agjencia nuk i përmbajnë standardet e
kërkuara që të menaxhojnë në mënyrë efikase dhe të sigurt proceset për shpërndarjen e
granteve dhe subvencioneve bujqësore. Andaj, ne kemi dhënë 16 rekomandime për Agjencinë
për Zhvillimin e Bujqësisë me qëllim të adresimit të shpejtë të çështjeve rreth menaxhimit dhe
qeverisjes së teknologjisë së informacionit brenda organizatës. Lista e rekomandimeve, është
paraqitur në Kapitullin 5 të këtij raporti.

Përgjigjja e palëve të përfshira në auditim
Ministri i Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural është pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet
e auditimit si dhe është zotuar se do t’i adresoj rekomandimet e dhëna.

8 Mangësitë e detajuara janë të paraqitura në Kapitullin 3- 3.2 Kontrollet e aplikacioneve të teknologjisë së
informacionit; faqe 22
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1. Hyrje
Qëllimi kryesor dhe vizioni i Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë (AZhB) është zbatimi i
masave për mbështetje financiare dhe lidhja e fermerit me institucionet e vendit dhe më gjerë,
përmes të cilave ndikon në zhvillimin e sektorit të bujqësisë, si një sektor i rëndësishëm në
ekonominë e vendit. Misioni i AZhB-së është që përmes programeve për mbështetje dhe
procedurave transparente dhe të qarta, fermerëve t’ju mundësojë qasje në fondet për zhvillim
në bujqësi dhe zhvillim rural.9
Disa nga përgjegjësitë kryesore të Agjencisë përfshijnë përgatitjen e fushatave për financim
të fermerëve me grante dhe subvencione bujqësore, duke u bazuar në programet vjetore për
grante dhe subvencione bujqësore të cilat përgatiten sipas kritereve të programit/instrumentit
të para anëtarësimit për Zhvillim Rural (Instrument for Pre-accession Assistance for Rural
Development - IPARD). Po ashtu, bënë përzgjedhjen e projekteve për financimin, verifikimin
e aplikimeve dhe aprovimin e atyre që i plotësojnë kriteret e paracaktuara, bënë monitorimin
dhe kontrollin e zbatimit të projekteve të financuara, në mënyrë të vazhdueshme, si dhe
raporton mbi gjendjen e tyre.
Gjatë vitit 2018, vlera financiare e buxhetuar me qëllim të mbështetjes së fermerëve ishte 46.610
milion euro dhe nga fondet e shpërndara kishin përfituar 48,838 fermerë/projekte dhe vlera
e miratuar ishe 59,463,060 euro, ndërsa për vitin 2019 vlera e buxhetuar ishte 45.911 milionë
euro dhe kishin përfituar 46,893 fermerë/projekte me vlerë të miratuar 46,700,777euro. Vlera
e buxhetuar për vitin 2020 për programin e zhvillimit rural dhe programin e pagesave direkte
ishte 53 milion euro12.
Në tabelën më poshtë, është paraqitur numri i përfituesve dhe mbështetja financiare e
fermerëve për vitin 2018 dhe 2019 përmes programeve të mbështetjes financiare të bujqësisë
dhe zhvillimit rural.
Tabela 1 Shpërndarja e fondeve ndër vite për grante dhe subvencione bujqësore13

Shpërndarja e fondeve
2018-2019
Pagesa Direkte
(Subvencionet)
Projektet e zhvillimit rural
(Grante)

Viti
2019
2018
2019
2018

Total nr. i
aplikuesve
47,805
50,054
2,433
1,775

9
10
11
12

Total nr.
përfituesve
46,420
48,320
473
618

Total shuma e
miratuar
30,634,923.38 €
29,648,238.57 €
16,065,853.52 €
29,814,821.38 €

http://www.azhb-ks.net/sq/misioni-dhe-vizioni
Raporti Vjetor Financiar i MBPZHR_2018
Raporti Vjetor Financiar 2019 - MBPZHR të korrigjuara
https://www.mbpzhr-ks.net/sq/lajmet/nenshkruhet-programi-per-zhvillim-rural-dhe-ai-i-pagesave-direkte-nevlere-53-milione-euro-per-sektorin-e-bujqesise
13 Raporti vjetor i punës për vitin 2018 dhe 2019 i AZhB-së(http://www.azhb-ks.net/sq/raporte-dhe-publikime)
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Për identifikimin dhe menaxhimin sa më të mirë të fermerëve kosovarë si dhe për realizimin e
proceseve të punës për mbështetje financiare të tyre, qoftë përmes granteve apo subvencioneve
bujqësore, AZhB-ja ka zhvilluar sistemet e informacionit si në vijim:
•

Regjistri Elektronik i Fermerëve (eFR);

•

Sistemi i Thjeshtësuar i Identifikimit të Parcelave të Tokës (sLPIS);

•

Regjistri për Menaxhimin e Pagesave Direkte;

•

Regjistri për Menaxhimin e Granteve; dhe

•

Softueri për indikatorë.14

Këto sisteme kanë një rol kyç në menaxhimin e mbështetjes financiare të fermerëve kosovarë
përmes granteve dhe subvencioneve bujqësore. Prandaj, në mënyrë që këto sisteme të kenë
vlefshmërinë, plotësinë, sigurinë dhe autorizimet e nevojshme, duhet të kenë kontrolle të
mjaftueshme në vendosjen e të dhënave, në përpunimin e tyre dhe në rezultatet të cilat dalin
nga këto të dhëna. Po ashtu, këto sisteme duhet të sigurojnë integritetin e të dhënave dhe
moscenueshmërinë e tyre ndaj sulmeve të ndryshme kibernetike.

1.1. Fushat me rrezik dhe motivi i auditimit
Menaxhimi i granteve dhe subvencioneve bujqësore ka një rëndësi të veçantë në mbështetjen
e fermerëve kosovarë dhe për zhvillimin e bujqësisë si një nga faktorët shumë të rëndësishëm
në zhvillimin ekonomik të vendit.
AZhB-ja, për menaxhimin e granteve dhe subvencioneve bujqësore, ka zhvilluar pesë sisteme,
të cilat kryesisht janë financuar përmes fondeve të jashtme. Për mbështetjen dhe menaxhimin
e këtyre sistemeve brenda AZhB-së përgjegjësi ka Drejtoria e TI-së dhe Regjistrave.
Si pikënisje për të hulumtuar mangësitë dhe problemet e mundshme në sistemet e informacionit
të AZhB-së, jemi bazuar në raportet e auditimit të performancës të Zyrës Kombëtare të Auditimit
të Republikës së Kosovës, ku ishin identifikuar mangësi në menaxhimin, mirëmbajtjen dhe
sigurinë e këtyre sistemeve.
Po ashtu edhe në raportin e Komisionit Evropian (KE) për vitin 2019 për Kosovën, ishte
identifikuar progres në zhvillimin e sistemeve, mirëpo ishte konstatuar që AZhB-ja kishte
vazhduar të ngadalësojë procedimin e duhur të aplikacioneve dhe ekzekutimin e pagesave.
Këta janë disa nga treguesit që ZKA-ja e ka parë të nevojshme të bëhet një vlerësim fillestar
për sistemet dhe proceset e punës së TI-së në AZhB. Nga hulumtimet dhe vëzhgimet tona në
AZhB gjatë fazës së planifikimit kemi vërejtur që ka mangësi në qeverisjen e teknologjisë së
informacionit si dhe menaxhimin e sistemeve të informacionit në përgjithësi.
Duke u bazuar në çështjet më lartë, si fushë më me rrezik është identifikuar vlerësimi
i kontrolleve të aplikacioneve që përfshijnë kontrollet e hyrjes së të dhënave, kontrollet e
përpunimit të tyre, kontrollet e rezultateve dhe kontrollet lidhur me menaxhimin e sigurisë
14 Raporti vjetor i punës për vitin 2019
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së sistemeve. Gjithashtu fusha me rrezik janë identifikuar edhe identifikimi, drejtimi dhe
monitorimi i nevojave të institucionit si dhe organizimi i sigurimit të cilësisë
Figura 1 : Fushat me rrezik të identifikuara në fazën e planifikimit
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Kontrollet e hyrjes

Kontrollet e përpunimit

Kontrollet
e rezultateve
Kontrollet
e rezultateve

Kontrollet e sigurisë së aplikacionit

Kontrollet e aplikacioneve

Treguesit e problemeve të paraqitura më lartë, na shpijnë në formulimin e problemit të
Aplikimi në zyrën
Pranimi i aplikacioneve
Kontrolli
Administrativ
auditimit komunale
si në vijim:
kontrollet e nevojshme
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t’u siguruar që
ose institucioni nuk ka vendosur
në PZHR
i aplikacioneve
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sistemet e informacionit kanë arritur qëllimin e tyre si dhe sigurojnë integritetin, vlefshmërinë
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1.2. Objektivi dhe fushat e audituese
Objektivë e këtij auditimi është të vlerësojmë nëse sistemet e informacionit për menaxhimin
e granteve dhe subvencioneve bujqësore kanë arritur qëllimin për lehtësimin e menaxhimit
dhe transparencës së aplikacioneve si dhe nëse sigurojnë integritetin, vlefshmërinë dhe
besueshmërinë e të dhënave gjatë përpunimit të tyre.

Fushat audituese
Për t’iu përgjigjur objektivit të auditimit, jemi fokusuar në fushën e qeverisjes së TI-së,
zhvillimin e sistemit si dhe kontrolleve të aplikacioneve që përfshijnë fushat audituese si në
vijim:

Qeverisja e TI-së / Zhvillimi i sistemit:
1. Identifikimi, drejtimi dhe monitorimi i nevojave të institucionit; dhe
2. Organizimi i sigurimit të cilësisë.

Kontrollet e aplikacioneve:
3. Kontrollet e hyrjes;
4. Kontrollet e përpunimit;
5. Kontrollet e rezultateve; dhe
6. Kontrollet e sigurisë së aplikacionit.
Fushëveprim i këtij auditimi ka qenë Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë pranë Ministrisë
së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Fokusi kryesor ishte Drejtoria e Teknologjisë
Informative dhe Regjistrave i cili është përgjegjës për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e sistemit
elektronik për Menaxhimin e Granteve dhe Subvencioneve bujqësore si dhe departamentet
tjera në AZhB që shfrytëzojnë këto sisteme.
Me qëllim të verifikimit të mënyrës së përdorimit të sistemit të informacionit janë përzgjedhur
Komuna e Rahovecit/ Regjioni i Prizrenit dhe Komuna e Skenderajt/Regjioni i Mitrovicës të
cilat kanë numrin më të madh të fermerëve që kanë aplikuar për subvencione përkatësisht
grante bujqësore.
Ky auditim ka mbuluar periudhën 2019 dhe 2020, ndërsa viti 2018 është përfshirë për çështje
të krahasimit.
Metodologjia e detajuar e aplikuar gjatë këtij auditimi, kriteret, metodat e përdorura,
përshkrimi i sistemit dhe dokumentet relevante janë paraqitur në Shtojcën 1.
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2. Përshkrimi i sistemit
Sipas strukturës organizative dhe Rregullores nr. 02/2012 për detyrat, përgjegjësitë,
kompetencat dhe strukturën organizative të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, kjo Agjenci
udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv dhe është në përbërje të shtatë drejtorive dhe sektorit
të veçantë të Auditimit të Brendshëm. Drejtoritë kryesore të Agjencisë janë: Drejtoria për
miratimin e projekteve, Drejtoria për autorizimin e projekteve, Drejtoria për pagesa direkte,
Drejtoria për financa, Drejtoria e kontrollit, Drejtoria për teknologji informative dhe regjistra,
Drejtoria e administratës së përgjithshme dhe Sektori i veçantë i auditimit të brendshëm.
Agjencia përveç drejtorive kryesore, menaxhon edhe shtatë zyrat regjionale (Prishtinë,
Gjakovë, Prizren, Mitrovicë, Pejë, Ferizaj dhe Gjilan), të cilat janë përgjegjëse për menaxhimin
e aktiviteteve dhe kontrollit në terren dhe janë nën mbikëqyrjen e drejtorisë së kontrollit.15
Drejtoria e teknologjisë informative dhe regjistrave kryesisht është mbështetëse për drejtoritë
tjera të Agjencisë, e cila përmes sistemeve të TI-së dhe proceseve të punës koordinon dhe
planifikon realizimin e përgjegjësive të drejtorive të tjera.

2.1. Përshkrimi i procesit të punës
Për menaxhimin e mbështetjes financiare për fermerët kosovarë, gjithçka fillon me sistemin e
regjistrit të fermerëve. Regjistrimi i fermerëve bëhet tek zyrtarët komun
al të cilët janë staf i komunës përkatëse, apo në zyrat regjionale të AZhB-së, të cilat janë pjesë
e Agjencisë. Pas regjistrimit të fermerit në sistem në mënyrë automatike gjenerohet “Numri
Identifikues i Fermerit” (NIF), ku mund të vazhdohet me shtypjen e dokumentacionit të
nevojshëm përfshirë edhe certifikatën e fermerit.
Pas përfundimit të regjistrimit të fermerit, fermeri i cili dëshiron të aplikojë për pagesë direkte
për mbjellje të tokës, duhet të bëjë digjitalizimin e parcelës i cili mundësohet përmes sistemit
sLPIS.
Për menaxhimin e procesit të dhënies së granteve për fermerët kosovarë, Agjencia përdor
sistemin ‘Regjistri për menaxhimin e granteve’. Në kuadër të këtij sistemi janë modulet për
aplikim, pastaj kalon në modulin për miratim të granteve i cili kalon përmes kontrolleve të
nevojshme përmes modulit të autorizimit të pagesave dhe modulit të kontrollit në terren. Në
vazhdim në figurën 2 është paraqitur skema e rrjedhës së procesit të cilën e ndjekë AZhB-ja për
dhënien e granteve bujqësore. Në këtë skemë janë paraqitur hapat prej procesit të aplikimit e
deri te procesi i realizimit të pagesës.

15 Rregullore Nr. 02/2012 për detyrat, përgjegjësitë, kompetencat dhe strukturën organizative të agjencisë për
zhvillimin e bujqësisë
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Kontrollet e aplikacioneve

Figura 2: Rrjedha e procesit për grante bujqësore

Aplikimi në zyrën
komunale ose
regjionale

Kontrolli i parë në terren
nga inspektorët

Kontrolli i raportit
të inspektorit

Vendimi për pagesë

Pranimi i aplikacioneve
në PZHR

Kontrolli Administrativ
i aplikacioneve

Përzgjedhja dhe
shpallja e rezultateve

Vlerësimi i
aplikacioneve

Miratimi apo refuzimi
pas kontrollit të parë

Nënshkrimi
i kontratës

Kontrolli pas
implementimit
të projektit

Parashtrimi i kërkesës
për pagesë

Realizimi i pagesës
në thesar

Përmes sistemit ‘Regjistri për menaxhimin e pagesave direkte’ bëhet menaxhimi i pagesave
direkte. Ky sistem është ueb aplikacion i cili përbëhet nga moduli i cili përdoret nga zyrtarët
komunal për aplikimin e fermerëve për të gjitha pagesat direkte për sipërfaqe sipas kulturave
që subvencionohen dhe aplikimi për krerë (blegtori), si dhe moduli i cili përdoret nga zyrtarët
në AZhB për menaxhimin e pagesave direkte. Gjithashtu, edhe ky sistem është i ndërlidhur
edhe me sLPIS. Rrjedha e procesit të pagesave direkte është paraqitur në figurën 3.
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Figura 3: Rrjedha e procesit për pagesa direkte

Realizimi i
pagesave
direkte

Pranimi i
aplikacioneve
në PD

Aplikimi në
zyrën komunale
ose regjionale

Realizimi i
kontrollit
në terren

Vlerësimi i
aplikacioneve

Kontrolli
administrativ
i aplikacioneve

Përzgjedhja
e mostres për
vizitë në terren

Vlrësimi
pas kontrollit
në terren

AZhB-ja përveç sistemeve të cilat i ka në përdorim, është në fazat fillestare të krijimit të një
sistemi të ri për menaxhimin e granteve dhe subvencioneve bujqësore.16
Sektori i zhvillimit të TI-së
zhvillimin dhe menaxhimin e softuerëve në AZhB për menaxhimin e pagesave, zhvillimin e qasjeve
në regjistra dhe të drejtat në përdorimin e regjistrave, organizimin e trajnimeve për zyrtarët e AZhB-së
lidhur me përdorimin e programeve të ndryshme, zgjidhjen e rregullave dhe metodave për regjistrimin
e të dhënave për zbatimin e projekteve në vijim sipas kritereve

2.2. Roli dhe përgjegjësitë e Departamentit të TI-së

Sipas strukturës organizative të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, Drejtoria e Teknologjisë
Informative raporton drejtpërdrejtë tek Kryeshefi Ekzekutiv dhe është në përbërje të tre
sektorëve, atij të zhvillimit të TI-së, shërbimeve të TI-së dhe regjistrave të TI-së17.
Sektori
Shërbimitdhe
të TI-së:
Drejtoria e TI-së në AZhB udhëhiqet
nga idrejtori
ka dy zyrtarë të tjerë të TI-së. Drejtoria
mirëmbajtjen dhe bënë rifreskimin e të dhënave në TI sa i përket harduerëve dhe softuerëve në Agjenci,
është në themelim të sektorëve sipas kërkesave të IPARD-it dhe Rregullores nr. 02/2012 për
ruajtjen e instalimit të rrjetit dhe transferimit të të dhënave dhe komunikimit, mirëmbajtjen e ueb faqes,
detyrat, përgjegjësitë,
kompetencat
dhe dhe
strukturën
organizative
të Agjencisë
për Zhvillimin
mirëmbajtjen
e kompjuterëve
rrjetit të internetit
në Agjenci dhe
kontrollin
e Bujqësisë.
në aspektin e sigurisë së TI-së.

Përgjegjësitë e drejtorisë së TI-së në AZhB përfshijnë: themelimin dhe mirëmbajtjen e sistemit
përkrahës të TI-së për Agjencinë, krijimin dhe mirëmbajtjen e regjistrave të fermës dhe
regjistrit të tokave duke bërë përgatitjen për instalimin e sistemit të integruar të kontrollit
Sektori i Regjistrave të TI-së:
të Administratës,përgatitjen
zbatimin
e metodologjisë së menaxhimit të projekteve në administratën
e raporteve dhe analizave lidhur me implementimin e projekteve,

publikimin në ueb faqe të formularëve të aplikimit, materialin informues dhe udhëzues,
listat e përfituesve për grante dhe subvencione.
16 Kërkesa për pëlqim në ASHI dhe Plani ideor i Sistemit për Menaxhimin e Granteve dhe Subvencioneve
17 Organogrami i AZhB-së
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Përzgjedhja
e mostres për
Kontrolli
publike për fushën e IT-së,
zbatimin dhe menaxhimin
vizitë në terren e sistemeve të ruajtjes së të dhënave
Aplikimi
në
18
administrativ
fizikezyrën
dhe komunale
logjike.
i aplikacioneve
ose regjionale
Derisa përgjegjësitë kryesore të sektorëve të kësaj drejtorie janë:

Sektori i zhvillimit të TI-së
zhvillimin dhe menaxhimin e softuerëve në AZhB për menaxhimin e pagesave, zhvillimin e qasjeve
në regjistra dhe të drejtat në përdorimin e regjistrave, organizimin e trajnimeve për zyrtarët e AZhB-së
lidhur me përdorimin e programeve të ndryshme, zgjidhjen e rregullave dhe metodave për regjistrimin
e të dhënave për zbatimin e projekteve në vijim sipas kritereve

Sektori i Shërbimit të TI-së:
mirëmbajtjen dhe bënë rifreskimin e të dhënave në TI sa i përket harduerëve dhe softuerëve në Agjenci,
ruajtjen e instalimit të rrjetit dhe transferimit të të dhënave dhe komunikimit, mirëmbajtjen e ueb faqes,
mirëmbajtjen e kompjuterëve dhe rrjetit të internetit në Agjenci dhe kontrollin
në aspektin e sigurisë së TI-së.

Sektori i Regjistrave të TI-së:
përgatitjen e raporteve dhe analizave lidhur me implementimin e projekteve,
publikimin në ueb faqe të formularëve të aplikimit, materialin informues dhe udhëzues,
listat e përfituesve për grante dhe subvencione.

18 Rregullore Nr. 02/2012 për detyrat, përgjegjësitë, kompetencat dhe strukturën organizative të Agjencisë për
Zhvillimin e Bujqësisë
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3. Gjetjet e auditimit
Në këtë kapitull janë paraqitur gjetjet e auditimit të cilat ndërlidhen me koordinimin dhe
aktivitet e ndërmarra nga palët përgjegjëse për të vendosur mekanizmat e nevojshëm për
kontrollet që sigurojnë integritetin, vlefshmërinë dhe besueshmërinë e të dhënave në sistemet
e informacionit për menaxhimin e granteve dhe subvencioneve bujqësore. Gjetjet janë
strukturuar në dy pjesë të ndërlidhura me fushat e auditimit.

Pjesa e parë mbulon:
•

Çështjet që kanë nevojë për përmirësim e që lidhen me qeverisjen e TI-së dhe
zhvillimin e sistemeve, në mënyrë që të që sigurohen se nevojat aktuale të
organizatës janë duke i përmbushur dhe ka plane për nevojat e së ardhmes për të
përmbushur misionin e saj. Përgjegjës për këtë janë menaxhmenti në Agjencinë
për Zhvillimin e Bujqësisë.

Kjo pjesë është paraqitur në kapitullin 3.1 e cila ka rezultuar me tri çështjet e para të auditimit.

Pjesa e dytë mbulon:
•

Çështjet e identifikuara që lidhen me kontrollet e aplikacioneve që ndikojnë në
saktësinë, integritetin, realizueshmërinë dhe konfidencialitetin e informacionit që
këto sisteme përmbajnë. Përgjegjës kryesor për këtë janë Drejtoria e Teknologjisë
Informative, si dhe një pjesë e përgjegjësisë i takon edhe menaxhmentit në
Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë.

Kjo pjesë është paraqitur në kapitullin 3.2 ka rezultuar me trembëdhjetë çështje (4 deri 16).
Figura në vazhdim tregon rrjedhën e procesit të realizimit të auditimit sipas manualit të
Auditimit të Teknologjisë së Informacionit. Aty vërehet se auditimi kishte një objektiv dhe i
fokusuar në tri fusha të ndryshme, prej të cilave kanë rrjedhur 6 pyetje kërkimore/auditimi.
Nga ky auditim kemi identifikuar 12 çështje, të cilat kanë rezultuar me 16 gjetje, si dhe
rekomandimet specifike për secilën gjetje të identifikuar.
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Figura 4: Rrjedha e procesit të auditimit, objektivi, fushat, pyetjet, çështjet,
gjetjet dhe rekomandimet

Gjetjet janë paraqitur me numër rendor dhe korrespondojnë me numër të njëjtë të
rekomandimeve në kapitullin 5.

KONTROLLET E APLIKACIONEVE

Sipas vlerësimit tonë, gjetjet e identifikuara përmes këtij auditimi përveç tjerash tregojnë edhe nevojën
e mbikëqyrjes aktive nga Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural për të siguruar qeverisje
Kontrollet
e të dhënave
hyrëse dhe subvencioneve.
të mirë dhe integritet në sistemet e informacionit për
menaxhimin
e granteve
Kontrollet e përpunimit
3.1. Qeverisja e teknologjisë së informacionit
dhe
zhvillimi i sistemeve
Kontrollet e të dhënave dalëse
Qeverisja e TI-së përkufizohet si struktura e përgjithshme që udhëheqë operacionet e TI-së
në një organizatë për të siguruar se përputhen me nevojat aktuale të biznesit dhe ka plane
për nevojat e së ardhmes. Është pjesë integrale e qeverisjes së organizatës dhe përbëhet
e sigurisë
së aplikacioneve
nga udhëheqja e organizatës, strukturat dheKontrollet
proceset
institucionale
dhe mekanizma të tjerë
(raportimi, zbatimi, burimet etj.) që sigurojnë se sistemet e TI-së mbështesin qëllimet dhe
strategjinë ndërkohë që ekuilibrojnë rreziqet dhe burimet e menaxhuara në mënyrë efektive.

Më poshtë kemi paraqitur gjetjet si pasojë e mungesës së qeverisjes të teknologjisë së
informacionit ka rezultuar jo efikase në menaxhimin e resurseve të TI-së.
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1. AZhB-ja nuk kishte të aprovuar strategjinë, politikat dhe procedurat e brendshme
të TI-së
Duhet të ekzistojë një plan strategjik i TI-së, i cili shërben për të menaxhuar dhe drejtuar të gjitha
burimet e TI-së. Gjithashtu institucioni duhet të dokumenton, aprovon dhe komunikon politikat
dhe procedurat e TI-së për të udhëzuar operacionet e saj si dhe për t’u siguruar që TI-ja është duke
mbështetur objektivat e institucionit.19
AZhB-ja nuk kishte hartuar planin strategjik apo strategjinë e TI-së e cila do të përcaktonte
se si teknologjia e informacionit do të mbështeste nevojat e institucionit. AZhB-ja në vitin
2014 kishte hartuar dhe aprovuar një procedurë të TI-së e cila pjesërisht i përmbushte nevojat
për funksionimin e departamentit të TI-së, procedurë e cila nuk ishte rishikuar më. Edhe
pse që nga viti 2012 kishte një draft të strategjisë së TI-së si dhe disa drafte të procedurave të
sugjeruara nga Këshilli për themelimin e Instrumentit të Asistencës së Para-anëtarësimit (IPA
II) të cilat kërkoheshin për akreditim të Agjencisë, mirëpo nuk ishin finalizuar dhe aprovuar.
Sipas zyrtarëve të TI-së, ky proces nuk ishte përfunduar për shkak që kërkoheshin burime
njerëzore për realizimin dhe zbatimin e tyre, edhe pse hartimi i strategjisë, politikave dhe
procedurave do të duhet të bëhej nga menaxhmenti i Agjencisë dhe më pastaj zbatimi i tyre
të plotësohet me burimet e nevojshme njerëzore, financiare etj. Mungesa e tyre kishte ndikuar
që agjencia të mos kishte një pasqyrë të qartë të nevojave në fushën e TI-së dhe si t’i drejtojnë
burimet financiare dhe njerëzore.
Në mungesë të strategjisë organizata rrezikon që të mos ofrojë një bazë që të analizojë se si të
kalojë nga gjendja e tyre ekzistuese në objektiva të synuara duke rrezikuar që të mos ofroj cilësi
për shërbimet e ofruara ndaj fermerëve. Mungesa e politikave dhe/apo procedurave rrezikon
në menaxhimin dhe përdorimin e sistemeve informative, disponueshmërinë, integritetin dhe
besueshmërinë e proceseve të TI-së.

2. AZhB-ja kishte mangësi në identifikimin dhe monitorimin e nevojave dhe
rreziqeve në fushën e TI-së
Që qeverisja e TI-së të sigurohet se investimet në TI gjenerojnë vlerë për institucionin dhe se
rreziqet e lidhura me TI-në janë të reduktuara, duhet që të ekzistojnë struktura organizative
me role të mirë-përcaktuara për përgjegjësinë e informacionit, proceseve të institucionit,
aplikacioneve dhe infrastrukturës.20
AZhB-ja kishte të përcaktuar një skemë organizative në departamentin e TI-së, e cila kishte
tre sektorë të TI-së të përbërë vetëm me dy zyrtarë të TI-së dhe Drejtorin e TI-së. Sektori i
Zhvillimit të TI-së nuk ishte i plotësuar me burimet e nevojshme njerëzore. AZhB-ja kishte
identifikuar mungesën e disa prej pozitave, mirëpo nuk kishte identifikuar nevojën për zyrtarë
të TI-së të cilët do të shërbenin për menaxhimin e bazës së të dhënave si dhe mirëmbajtjes
së aplikacioneve ekzistuese e cila do të ndikonte direkt në përmirësimin e performancës së
sistemeve. Deri në muajin maj 2020 kishte angazhuar tre zyrtarë me kontratë “me shërbime

19 Manuali i Auditimit të Teknologjisë Informative - 2. Qeverisja e TI - Elementet kyçe të Qeverisjes së TI.
20 Manuali i Auditimit të Teknologjisë Informative - 2. Qeverisja e TI - Identifikimi, Drejtimi dhe Monitorimi i
nevojave.
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të veçanta”, dy prej të cilëve kishin detyrat dhe përgjegjësit e njëjta me zyrtarët tjerë të TI-së.
Ndërsa zyrtari tjetër ishte krijuesi i aplikacioneve.
Mungesa e zyrtarëve për menaxhimin e softuerëve dhe identifikimin e mangësive në
aplikacione ka bërë që proceset të përcillen me mangësitë si në vijim:
•

AZhB-ja kishte krijuar varësi nga krijuesi i aplikacioneve/kontraktori i cili
kishte punuar me Agjencinë që nga viti 2012. Në rastet kur kishte ndryshime
në aplikacione ishte mbështetur financiarisht nga donatorët e jashtëm, ndërsa
për mirëmbajtje i njëjti ishte angazhuar me kontratë për shërbime të veçanta i
financuar nga vet Agjencia.

•

Aplikacioni i cili shfrytëzohej nga Agjencia ishte punuar në vitin 2012 dhe
kishte mangësi të theksuara edhe pse krijuesi i aplikacioneve/kontraktori ishte
vazhdimisht i angazhuar për zgjerim të aplikacionit, mirëpo nuk kishte arritur
që të përmbushë nevojat e Agjencisë.

•

Njëkohësisht krijuesi i aplikacioneve/kontraktori menaxhonte edhe bazën e
shënimeve dhe aplikacionin, për më tepër kishte qasje në to edhe kur nuk kishte
kontratë me Agjencinë apo donatorin. Kjo paraqet rrezik të lartë në ruajtjen e
integritetit të të dhënave.

•

Agjencia nuk kishte arritur që të lidhet një kontratë të rregullt me krijuesin e
aplikacioneve/kontraktorin apo të gjente zgjedhje alternative që të garantonte
funksionimin e vazhdueshëm të aplikacioneve dhe të bënte adaptimin e tyre në
mënyrë që të përmbushë nevojat e saj.

Agjencia vetëm në vitin 2020 kishte ndarë mjetet për financimin e një aplikacioni të ri, mjete
të cilat ishin anuluar për shkak të situatës së pandemisë të krijuar në vend. Ri-inicimi i këtij
projekti është bërë sërish në vitin 2021.
Mungesa e një procesi të definuar mbi identifikimin e nevojave dhe rreziqeve ishte shkaku që
gjendja e aktuale e burimeve dhe shpërndarja e tyre kishte rezultuar joefektive. Në mungesë
të ndarjes së detyrave dhe angazhimit të stafit sipas nevojave që kishte Agjencia, ishte krijuar
varësia nga pala e tretë si dhe kishin mbetur shumë mangësi në aplikacione të pa identifikuara,
të cilat kishin ndikuar drejtpërdrejtë në mos avancimin e aplikacioneve, sipas nevojave të saj.
Mos identifikimi i nevojave të institucionit si dhe mos planifikimi për menaxhim të rreziqeve
mund të ndikojë në mos arritjen e objektivave të parapara të organizatës. Po ashtu, rrezikon
të mos bëhet vlerësimi/matja lidhur me progresin në qëllimet dhe pritjet e përcaktuara dhe si
pasojë projektet madhore mund të dështojnë.

3. AZhB-ja nuk kishte bërë vlerësim të performancës së aplikacioneve që kishte në
shfrytëzim
Institucioni duhet të sigurojë se projektet e TI-së arrijnë qëllimet e tyre nëpërmjet zhvillimit sipas
nevojave të saj. Personeli i angazhuar në sigurimin e cilësisë, sistematikisht duhet të vlerësojë produktet
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e punës, për të parë që ato plotësojnë standardet e cilësisë të dokumentuara të organizatës dhe nëse stafi
ka ndjekur proceset e nevojshme për zhvillimin e produkteve.21
AZhB-ja nuk kishte arritur që t’i menaxhojë në mënyrë adekuate aplikacionet që ka në
shfrytëzim. Nuk kishte raporte mbi performancën e sistemeve dhe nuk kishte të përcaktuar
një grup punues i cili do të siguronte që sistemet janë duke punuar në harmoni me rregullat
e organizatës dhe përmbushin nevojat e saj. Gjatë proceseve të punës në sisteme ishin
identifikuar mangësi të shumta që ndikojnë në efikasitetin e punës së përdoruesve të sistemit,
mirëpo të njëjtat nuk ishin dokumentuar dhe nuk ishin marrë masa për përmirësimin e tyre.
Në vijim janë listuar disa mangësi që kanë ndikuar në efikasitetin e punës së përdoruesve të
sistemit:
•

Mungesa e kontrolleve të vlefshmërisë gjatë procedimit të të dhënave;

•

Paralajmërimet apo mesazhet e gabimeve gjatë procedimit të të dhënave jo
adekuate;

•

Mungesa e ndërlidhjeve me regjistrat bazë të institucioneve tjera;

•

Ortofotot e vjetra që nuk identifikojnë parcelat sipas gjendjes ekzistuese; dhe

•

Mangësi të tjera që janë paraqitur në gjetjet më poshtë.

Kjo kishte ndodhur për shkak të mungesës së një plani për monitorimin e performancës së
sistemeve si dhe mungesës së një grupi punues për të siguruar cilësinë e duhur të sistemeve
dhe për të vënë në pah mangësitë e tyre. Në mungesë të personelit/grupit punues të angazhuar
për sigurimin e cilësisë mungojnë raporte mbi problemet që shfaqen në aplikacione gjatë
përdorimit të tyre dhe ka ndikuar që aplikacionet të mos jenë të përshtatshme për përdorim.
Zhvillimet e projekteve të TI-së pa një njohje të plotë të kërkesave të institucionit mbi këto
projekte dhe sesi këto projekte lidhen me objektivat e saj ka rrezik që të rezultojnë me blerjen
dhe/ose zbatimin e sistemeve të informacionit që nuk plotësojnë standardet minimale të
sigurisë dhe arkitekturës, rrezikojnë shpenzime shtesë për të mirëmbajtur dhe administruar
sistemet dhe aplikacionet që janë jo standarde.

3.2. Kontrollet e aplikacioneve të teknologjisë së
informacionit
Kontrollet e aplikacioneve janë kontrolle specifike të veçanta për çdo aplikacion kompjuterik.
Kur proceset e institucionit janë të automatizuara në aplikacione të TI-së, rregullat e tij
ndërtohen gjithashtu në aplikacione. Ato aplikohen në segmente të aplikacioneve dhe lidhen
me transaksionet dhe të dhënat e qëndrueshme. Kontrollet e aplikacioneve janë ndërtuar për
të siguruar dhe mbrojtur saktësinë, integritetin, realizueshmërinë dhe konfidencialitetin e
informacionit. Ato sigurojnë inicimin e transaksioneve të autorizuara në mënyrën e duhur,
procedimin e të dhënave të vlefshme, regjistrimin e plotë dhe raportimin e saktë. Kjo pjesë
është e ndarë në katër llojet e kontrolleve.
21 Manuali i Auditimit të Teknologjisë Informative - 3 Zhvillimi dhe blerja - Sigurimi dhe Testimi i Cilësisë.
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Figura 5: Llojet e kontrolleve të aplikacioneve

KONTROLLET E APLIKACIONEVE

Kontrollet e të dhënave hyrëse

Kontrollet e përpunimit

Kontrollet e të dhënave dalëse

Kontrollet e sigurisë së aplikacioneve

Më poshtë kemi paraqitur gjetjet si pasojë e mungesës së kontrolleve në aplikacione të
teknologjisë së informacionit.
QASJET AKTIVE NË INFRASTRUKTURËN E AZHB-SË

Kontrollet e të dhënave hyrëse
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8
të përgatitjes së të dhënave burimore, autorizimit dhe hyrjes në mënyrë që të dhënat e sakta,
Qasje aktive të ish-stafit
18
të besueshme dhe të plota, të pranohen nga aplikacioni brenda kohës së caktuar.
Fjalëkalime të pa skadueshme
87
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në aktive
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me
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Stafi me akt-emërim pa qasje në AD
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Regjistri
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i pezulluar/qasje
jo aktive duhet
5 të jetë në harmoni të plotë me udhëzimin administrativ
Nr.07/2011 për regjistrin e fermerëve dhe me udhëzimin administrativ (MBPZHR)- Nr.12/2016 për
Stafi me akt-emërim
68
ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ nr. 07/2011 për regjistrin e fermerëve.
Gjatë verifikimeve tona në bazën
të Regjistrit
Elektronik
të Fermerëve
(eFR),
0 e shënimeve
20
40
60
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100
kishte të dhëna që nuk ishin të plota dhe në harmoni me udhëzimet përkatëse si të dhënat
personale, të dhënat kontaktuese, lokacioni i fermës, xhirollogaria, etj.
Po ashtu, te regjistri i NIF-ave (Numri Identifikues i Fermerit) sipas sekuencave të paracaktuara
nga 98,784 numra janë identifikuar se mungojnë 26,371 numra të sekuencave. Me periudha
aplikacioni bënte kapërcim të më shumë se 900 sekuencave (në numër total ishin 24,844
sekuenca që mungonin), mirëpo zyrtari përgjegjës në TI nuk kishte arritur të identifikojë
mungesën e tyre si dhe arsyen e këtij problemi. Ishin 1,527 sekuenca të numrave të NIF-it që
ishin fshirë nga sistemi individualisht, mirëpo departamenti i TI-së kishte arsyetuar vetëm një
fshirje për shkak të të dhënave të proceduara gabimisht, pasi që baza e të dhënave nuk kishte
histori të ndryshimeve që kishin ndodhur me të dhënat e saj.
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Lëshimet e lartpërmendura kishin ndodhur si pasojë e mungesës së vendosjes së rregullave
të vlefshmërisë në aplikacione si dhe mungesës së një procesi për të verifikuar në vazhdimësi
nëse baza e shënimeve është duke punuar sipas rregullave të paracaktuara. Gjithashtu
mungesa e kontrolleve gjatë procedimit të të dhënave, ka mundësuar që të dhënat që lidhen
me NIF mos të jenë të sakta dhe të përmbajnë gabime që dërgojnë në rezultate jo të sakta.
Rreziqet e rëndësishme që mund të ndodhin në mungesë të kontrolleve të duhura të hyrjes
janë rreziku i përpunimit të gabuar ose mashtrues dhe aplikacioni nuk do të arrijë të realizojë
objektivat e biznesit. Të dhënat e përpunuara gabimisht nga aplikacioni mund të ofrojnë
rezultat të pasaktë. Për më tepër, në mungesë të menaxhimit jo të plotë të dokumenteve
burimore, mund të mos jetë e mundur të ndiqet informacioni burimor i cili ka hyrë në sistem,
pajtueshmëria ligjore mund të mos arrihet, politikat parandaluese mund të shkelen dhe të
dhëna jo të besueshme mund të hyjnë në aplikacion.

5. Në AZhB nuk kishte një ambient testues të aplikacioneve të cilat do të
shfrytëzoheshin për testime para vendosjes së ndryshimeve në ambientin
produktiv
Institucioni duhet të ketë një ambient testues për testimin e zhvillimeve në sisteme para se të
njëjtat të kalojnë në ambient produktiv. Qasja në ambientet produktive duhet të jetë e kufizuar,
të gjitha zhvillimet duhet të bëhen në ambient testues dhe vetëm pas fazës së testimit final e
njëjta të kalojë në ambient produktiv. 22
AZhB-ja nuk kishte të vendosur një procedurë të përcaktuar të menaxhimit të ndryshimeve
në aplikacione. Nuk kishte një ambient testues që të gjitha ndryshimet në aplikacione të
testoheshin para procedimit në ambient produktiv dhe nuk ka ndonjë dëshmi të testimeve të
ndryshimeve para se të njëjtat të kalojnë në ambient produktiv. Ndryshimet janë vendosur në
ambient produktiv pa ndonjë aprovim të dokumentuar paraprak nga personat përgjegjës. Po
ashtu, në mungesë të ambientit testues testimet nga ekipi auditues janë bërë në aplikacione
në ambient produktiv.
Nga verifikimi i bazës reale të Regjistrit elektronik të fermerëve (eFR) janë identifikuar rreth
133 numra të NIF të cilët nuk identifikonin një fermer real. Bazuar në ato të dhënat si dhe
sipas zyrtarëve të TI-së, këta numra shfrytëzohen për testime të ndryshme. Po ashtu edhe në
aplikacionin Regjistri për menaxhimin e granteve përmbante një numër të konsiderueshëm të
të dhënave që ishin vetëm teste apo të dhëna të regjistruara gabim. Si pasojë e kësaj gjatë tërë
ciklit të përpunimit të të dhënave në aplikacion zyrtarët duhej që vazhdimisht të verifikonin të
dhënat nga dokumentacioni fizik deri në përfundimin e procesit apo nënshkrimin e kontratës.
Në mungesë të procedurës së menaxhimit të ndryshimeve në sistemet e informacionit dhe
në mungesë të zbatimit të praktikave të mira, testimet në aplikacione janë bërë drejtpërdrejt
në ambientin produktiv/prodhues. Për më tepër, ndryshimet e të dhënave në bazën reale të
shënimeve ishin të pa gjurmueshme.
Mangësitë e cekura paraqesin rrezik në mos identifikimin e saktë të gabimeve, ndryshimeve
të pakontrolluara dhe të pambikëqyrura e të cilat mund të dëmtojnë sistemet produktive.
22 ISACA – CISA Review Manual 27th Edition, 3.5 Testing Methodologies and 3.7.5 System Software
Implementation.
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Gjithashtu, sjellin rreziqe të mos autorizimit të fshirjes/modifikimit të të dhënave, krijimin e
raporteve të gabuara të menaxhimit dhe thyerje të besueshmërisë së të dhënave.

6. Në aplikacionet e zhvilluara në AZhB kishte mungesë të vendosjes së kontrolleve
të vlefshmërisë gjatë vendosjes së të dhënave
Rregullat e vlefshmërisë duhet të jenë të mirë-hartuara, të dokumentuara dhe të zbatuara në ndërveprimin
e hyrjeve (inputit). Të dhëna jo të vlefshme duhet të identifikohen dhe të refuzohen në mënyrën e duhur
nga sistemi. Kriteret e vlefshmërisë duhet të azhurnohen në kohën e duhur, në mënyrën e duhur dhe të
jenë të autorizuara.23
Gjatë testimit të aplikacionit për regjistrimin e një NIF-i, janë vërejtur mangësi në kontrollet e
vlefshmërisë së të dhënave hyrëse pothuajse në të gjitha fushat e këtij aplikacioni. Aplikacioni
mundësonte regjistrimin e numrit personal me 10 karaktere dhe fillonte me numrin 1 dhe 2,
lejonte vendosjen e datës së lindjes, datën e cila është në ardhje apo një datë e cila ka kaluar
shumë kohë më parë, pranonte një numër llogarie bankare që nuk i takonte bankës përkatëse
dhe pranonte një emër dhe mbiemër të fermerit me një karakter. Po ashtu, lejon fjalëkalimin
me vetëm një karakter e i cili më pas do të përdorej për aplikim online për grante. Të gjitha
këto kishin ndodhur në mungesë të algoritmeve përkatëse, për vlefshmërinë e të dhënave, të
cilat Agjencia duhej t’i përdorte në mënyrë që aplikacionet të regjistronin vetëm të dhëna të
sakta.
Gjithashtu aplikacioni i cili ishte shfrytëzuar për aplikimin e granteve deri në vitin 2019,
përveç që nuk ishte i lidhur me regjistrin e fermerëve dhe çdo fermer i ri duhej edhe në këtë
aplikacion të regjistrohej, kishte mangësi të theksuara të kontrolleve të vlefshmërisë së të
dhënave. Në aplikacionin online që ishte përdorur për vitin 2020 ishte bërë ndërlidhja me
aplikacionin eFR, mirëpo aplikacioni mund të pranonte të dhëna me vlera negative, emra me
karaktere numerike, email jo të vlefshëm, etj.
Fillimisht gjatë fazës së zhvillimit të aplikacionit këto verifikime nuk ishin paraparë dhe
meqenëse zhvilluesi i aplikacionit ishte i kontraktuar vetëm për mirëmbajtje, nuk kishte bërë
përmirësimet e nevojshme sepse i kishte konsideruar si punë që i takojnë zhvillimeve shtesë
në aplikacione dhe jo në kuadër të mirëmbajtjes. Po ashtu, drejtoria e TI-së nuk kishte bërë
kontrolle të mjaftueshme të aplikacioneve në mënyrë që këto mangësi të përmirësohen nga
zhvilluesi.
Të gjitha këto kanë ndikuar që bazat e shënimeve të përmbajnë të dhëna jo të sakta, po ashtu
ndikonin në punë shtesë për zyrtarët tjerë kontrollues pasi që secili duhej që vazhdimisht dhe
në mënyrë të përsëritur të verifikonte të dhënat nëse janë të sakta duke shkaktuar mungesë
efikasiteti në punën e zyrtarëve. Rrjedhimisht, aplikacionet kishin rrezik të hapur për pranimin
e të dhënave jo të plota dhe të sakta.

23 Manuali i Auditimit të Teknologjisë Informative - Matrica e auditimit mbi Kontrollet e Aplikacioneve- Kontrollet e
hyrjes
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Kontrollet e përpunimit
Objektivi i matjeve të kontrolleve të përpunimit është kërkimi për mbrojtjen e integritetit,
vlefshmërisë dhe besueshmërisë së të dhënave, si dhe mbrojtja e tyre kundrejt gabimeve
në procedim gjatë ciklit të përpunimit të transaksionit nga momenti i marrjes së të dhënës
nga nënsistemi i hyrjes deri në momentin që e dhëna dërgohet në bazën e të dhënave, në
komunikim ose në nënsistemin e daljes.

7. Aplikacionet e zhvilluara në AZhB nuk kishin ndërlidhje me sistemet bazë të
institucioneve tjera të Republikës së Kosovës
Aplikacionet duhet të jenë të zhvilluara në mënyrë që të pranojnë vetëm të dhëna të sakta, gjithashtu
duhet të ekzistojnë ndërlidhjet e nevojshme të tilla si me regjistra të autorizuar për të parandaluar
vendosjen e të dhënave të pasakta.24
Të dhënat e detyrueshme që kërkohen nga fermerët janë Numri Personal i vlefshëm, numri
i biznesit në rastet kur aplikon një biznes, një parcelë reale me koordinata të sakta. Mirëpo
aplikacionet nuk ishin të ndërtuara që të mund të identifikonin në mënyrë automatike
mashtrimet e mundshme nga palët që aplikonin. Aplikacionet nuk kishin ndërlidhje me të
dhënat nga Agjencia për Regjistrim Civil dhe nuk kishin të aplikuar algoritmin i cili do të
identifikonte nëse një numër personal ishte i vlefshëm apo jo. Agjencia nuk kishte ndërlidhje as
me sistemin e Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës në mënyrë që të identifikonte
me lehtësi numrin e biznesit apo aktivitetet e biznesit të cilat ishin kritere thelbësore për
shpërndarjen e granteve dhe subvencioneve bujqësore.
Përveç kësaj në sistemin sLPIS, i cili përmbante të dhënat e parcelave të tokës, ishin ortofotot
shumë të vjetra dhe Agjencia nuk kishte arritur të përditësonte të dhënat e fundit në mënyrë
që me lehtësi të përcaktonte parcelën për të cilën do të shpërndante subvencionet. Andaj
zyrtarët ishin të detyruar që digjitalizimin e parcelave ta bënin vetëm sipas udhëzimeve të
fermerëve e që kishte raste që gjatë kontrollit teknik ishin refuzuar subvencionet për shkak të
digjitalizimit jo të saktë dhe konfuzionit që shkaktonin ortofotot e vjetra.
Refuzime të subvencioneve që më pas kishin pasuar edhe me ankesa nga fermerët, kishte
edhe për shkak të mungesës së matrikulave të vendosura në kafshët për të cilat do të
subvencionoheshin. Mungesa e shfrytëzimit të ndërlidhjes së sistemit me të dhënat nga
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka ndikuar në mos identifikimin nëse është bërë kërkesë
për rimatrikulim dhe me ç‘rast fermeri do të mund të subvencionohej. Kjo ndërlidhje nuk
shfrytëzohej sepse sipas zyrtarëve të dhënat në sistemin e AUV-it nuk ishin të përditësuara.

24 Manuali i Auditimit të Teknologjisë Informative - Matrica e auditimit mbi Kontrollet e Aplikacioneve -Kontrollet e
përpunimit.
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Figura 6: Ndërlidhjet në aplikacione që AZhB-ja rekomandohet
t’i realizoj me të dhënat nga institucionet
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Deri më tani nuk kishin marr parasysh këtë lidhshmëri të sistemeve, pasi që në kuadër të
dokumenteve që dorëzohen për përfitim financiare nga fermerët, është edhe deklarata nën
betim për vërtetësinë e të dhënave të deklaruara. Sipas Agjencisë, me deklaratën nën betim
nga fermerët do të rritej besueshmëria e të dhënave të dorëzuara për aplikime si dhe në rast
të gabimeve të mundshme do të rishikohen të dhënat e dyshimta. Në mungesë të këtyre
ndërlidhjeve të sistemeve dhe me qëllim të minimizimit të gabimeve të mundshme, kishte
edhe shumë kërkesa për përmirësimin e të dhënave e po ashtu zyrtarët procedues shpesh herë
shfrytëzonin ueb-aplikacionet publike të këtyre institucioneve, mirëpo kjo ndikon dukshëm
në efikasitetin e punës së tyre dhe nuk eliminon rrezikun e procedimit të të dhënave jo të
sakta dhe të besueshme.
Në mungesë të ndërlidhjeve me sistemet bazë që përmbajnë të dhëna identifikuese të
personave të ndërlidhur ekziston rreziku që mashtrimet e mundshme të mos identifikohen.

8. Jo të gjitha proceset e punës janë definuar edhe në aplikacionet përkatëse.
Rrjedha e punës në aplikacionet për menaxhimin e pagesave direkte dhe të programeve për zhvillimin
rural duhet të zhvillohet në atë mënyrë që të përkrahë të gjitha proceset e punës dhe në harmoni të plotë
me udhëzimet administrative të aplikueshme në AZhB.
Nga verifikimet e moduleve në aplikacione, kemi vërejtur që jo të gjithë parametrat e nevojshëm
për një procedim automatik ekzistojnë. Si pasojë e mungesës së kontrolleve të përpunimit në
regjistrin e fermerëve janë identifikuar 16 fermerë që kanë më shumë se një NIF, prej të cilëve
kishte fermerë me dy numra të NIF-it aktiv. Pas identifikimit të tyre nga ekipi i auditimit dhe
prezantimit të tyre në Agjenci, ishte bërë de aktivizimi i njërit nga NIF-at. Janë identifikuar 20
fermerë me status aktiv që data e regjistrimit nuk përkonte me datë reale të regjistrimit, disa
nga këto raste kishin ndodhur nga bartja e regjistrave fillestar, mirëpo nuk ishin përmirësuar.
Në modulin “Forma e vlerësimit të aplikacionit” në të cilën regjistrohen pikët (poentimi),
sistemi lejon të vendosen pikë më shumë se maksimumi i lejuar dhe aplikacioni nuk jep
20
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mesazh të gabimit që të dhënat nuk janë duke u përpunuar sipas udhëzimeve administrative
të caktuara.
Në modulet e Regjistrit për Menaxhimin e Granteve, masat që janë në sistem i përmbajnë
vetëm kushtet e përgjithshme, ndërsa detajet tjera nuk i përmbajnë. Gjithashtu gjatë vizitave
në terren, inspektorët plotësojnë formularët në letra, këta formular nënshkruhen edhe nga
fermeri. Sistemi nuk jep mundësi që këta formularë të bashkëngjiten si të skanuar.
Për më tepër, Softueri për indikatorë i cili shërbente për mbledhjen e treguesve matës,
përkatësisht matjen e vendeve të reja të punës si rezultat i përkrahjes me grante, nuk përdorej
më.
Sipas zyrtarëve të TI-së, ishin identifikuar mangësi në aplikacione, mirëpo pasi që kishin
në plan investime për një sistem më të sofistikuar kishin mbetur disa çështje ende të pa
rregulluara, si dhe ky sistem ishte bërë vetëm për të mbajtur një historik të aplikimeve në
vazhdimësi.
Rreziku i dështimit në kontrollet e procedimit mund të sjellë gabime përpunimi dhe dështim
në arritjen e qëllimeve të Agjencisë për aplikacion. Të dhënat e përpunuara nga aplikacioni
mund të jenë jo të sakta dhe mund të ofrohet rezultat jo i dëshirueshëm.

9. Në aplikacionet e zhvilluara në AZhB kishte mungesë të mesazheve të gabimeve
gjatë përpunimit të të dhënave dhe nuk kishte një proces të definuar për trajtimin
e gabimeve apo incidenteve të ndodhura
AZhB-ja duhet të ketë procedura të dokumentuara dhe procese për zbulimin dhe regjistrimin
e kushteve të parregullta, lidhur me menaxhimin e incidenteve dhe problemeve të TI-së.
Duhet të ekzistojë një sistem i mesazheve të qarta dhe kompakte për trajtimin e gabimeve
që të komunikojnë problemet në mënyrë që të mund të merren veprime të menjëhershme
korrigjuese për secilin lloj gabimi. 25
AZhB-ja nuk ka të hartuar një procedurë lidhur me mbledhjen, trajtimin, menaxhimin dhe
historinë e incidenteve dhe problemeve në sistemet e informacionit. Nuk kishte një proces të
definuar për trajtimin e gabimeve, nuk ekzistonte një regjistër i gabimeve apo incidenteve të
ndodhura, incidenteve të përsëritura apo atyre të zgjidhura. Të gjitha problemet adresoheshin
me telefon apo email andaj ishte e pamundur të identifikoheshin nëse ato probleme ishin
zgjidhur apo jo.
Po ashtu, në tri regjistrat e testuar në AZhB, nuk kishte të vendosura mjaftueshëm mesazhe
të gabimeve të cilat do të ndihmonin në eliminimin e gabimeve teknike dhe parandalimin e
procedimit të dhënave jo të sakta. Në aplikacionin për regjistrimin e subvencioneve për shkak
të mungesës së ambientit testues, kishim mundësi të testonim vetëm mesazhet e gabimeve
gjatë ndërrimit të fjalëkalimit. Mesazhet e vendosura për pjesën e testuar nuk jepnin mesazhin
e duhur se ku saktësisht qëndronte gabimi pas ndryshimit të fjalëkalimit.

25 Manuali i Auditimit të Teknologjisë Informative - Matrica e auditimit mbi Kontrollet e Aplikacioneve - Kontrollet e
përpunimit
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AZhB-ja fillimisht kishte ndjekur një proces ku problemet të adresoheshin përmes kërkesave
në letër të nënshkruara që më pas problemet kishin vazhduar të adresohen përmes emailit
edhe telefonit dhe nuk kishin marrë parasysh që të formojnë një bazë të problemeve. Në
mungesë të një historiku mbi problemet e ndodhura, kishte probleme të përsëritura të cilat
nuk ishin adresuar me ç ‘rast edhe baza e shënimeve përmbante të dhëna jo të sakta.
Në mungesë të një regjistri të till ekziston mundësia e mos adresimit dhe zgjidhjes së problemit
duke lënë mundësin e hapur për gabime të përsëritshme të cilat drejtojnë te mungesa e besimit
në përdorimin e aplikacioneve.

Kontrollet e të dhënave dalëse
Objektivat e kontrolleve të daljes janë matjet të ndërtuara brenda aplikacionit për tu siguruar
se dalja e transaksionit është e plotë, e saktë dhe kanë për qëllim mbrojtjen e të dhënave të
përpunuara kundrejt modifikimeve dhe shpërndarjeve të paautorizuara.

10. AZhB-ja nuk kishte mjaftueshëm raporte të krijuara në aplikacione.
Duhet të ekzistojnë procedura të hartuara për të siguruar që plotësia dhe saktësia e të dhënave dalëse/
raporteve të aplikacionit të jenë të vlefshme përpara se rezultatet të përdoren për përpunimin pasues,
përfshirë përpunimin e përdoruesit të fundit.26
AZhB-ja nuk ka zhvilluar një procedurë në lidhje me trajtimin e rezultateve dhe raporteve
të cilat dalin nga sistemet të cilat janë në përdorim, para përdorimit dhe publikimit të tyre.
Nga testimet tona, vëzhgimi i drejtpërdrejtë si dhe bisedat me personat përgjegjës, kemi
vërejtur se këto sisteme ofrojnë një numër të kufizuar të raporteve, përfshirë raporte të bartjes
së lëndëve nga një fazë në fazën tjetër, raporte të përfituesve të cilat publikohen në ueb
faqen zyrtare të AZhB-së. Mirëpo, nuk ka raporte statistikore të procesit të punës në lidhje
me lëndët e kontrolluara në terren nga kontrolli teknik. Të gjitha raportet bëhen në mënyrë
manuale nga inspektorët në regjione në baza ditore, mujore dhe vjetore, të cilat raportohen
tek stafi përgjegjës në drejtorinë e kontrollit teknik të cilët pastaj i përgatisin raportet manuale
përmbledhëse.
Për më tepër, AZhB-ja nuk kishte të zhvilluar një procedurë në lidhje me trajtimin e rezultateve
dhe raporteve të cilat dalin nga sistemet të cilat janë në përdorim, para përdorimit dhe
publikimit të tyre.
Si shkak i mungesës së një procedure të tillë dhe nga mos identifikimi adekuat i nevojave të
Agjencisë, sistemi nuk është zhvilluar në atë mënyrë që të ofroj raporte të ndryshme, përfshi
edhe raporte statistikore për përdorim të brendshëm.
Mangësitë e identifikuara paraqesin rrezik të gjenerimit të raporteve me të dhëna jo të sakta
dhe jo të plota, krijon ngarkesë në proceset e punës për përpilimin e raporteve në mënyrë
manuale.

26 Manuali i Auditimit të Teknologjisë Informative - Matrica e auditimit mbi Kontrollet e Aplikacioneve - Kontrollet e
të dhënave dalëse.
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11. Raportet e publikuara të AZhB-së nuk janë në përputhje me të dhënat në bazën
e të dhënave, si dhe përmbajnë të dhëna personale.
Shpërndarja dhe publikimi i rezultateve/raporteve duhet të jetë mirë e kontrolluar dhe të dhënat
personale duhet të trajtohen në përputhje me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. 27
Sistemet që janë në përdorim kanë ndikuar në rritjen e transparencës, pasi që në mënyrë
automatike i njofton të gjithë fermerët aplikues përmes e-mailit të regjistruar në sistem, si dhe
përmes mesazhit telefonik, mirëpo, këto sisteme janë përcjellë me mangësi të ndryshme.
AZhB-ja nuk ka të definuar ndonjë proces të shkruar në lidhje me publikimin e raporteve
në ueb faqen zyrtare. Rezultatet e përfituesve të granteve dhe subvencioneve bujqësore të
publikuara në ueb faqe kanë gabime të ndryshme.
Ka raste që NIF-i i përfituesit të publikuar në raport është gabim dhe i ndryshëm nga ai i
cili është në bazën e të dhënave të eFR-së. Po ashtu, kishte edhe raste kur emri i përfituesit
ishte i ndryshëm nga të dhënat bazë, pasi që është identifikuar një rast, ku një biznes kishte
autorizuar një person fizik që të kryej procedurat e aplikimit për subvencione bujqësore në
emër të biznesit. Në sistemet e AZhB-së shihet se aplikimi është bërë në emrin e tij personal,
ndërsa të gjitha dokumentet ishin të biznesit. Po ashtu, lënda është trajtuar në emrin e personit
fizik duke përfshi edhe kontrollin teknik, ndërsa në raportet e publikuara në ueb faqen zyrtare
përfitues është paraqitë biznesi përfitues. Mos harmonizimi i të dhënave në mes të raporteve
dhe shënimeve në bazën e të dhënave, si dhe trajtimi në emër të personit fizik e jo të biznesit
aplikues/autorizues, paraqet rrezik të vlerësimit jo adekuat sipas kritereve të paracaktuara, si
dhe mundësi të ndryshimit të përfituesve adekuat në raportet e publikuara.
Po ashtu, në raportet e publikuara është vërejtur se përveç të dhënave të përgjithshme,
publikohet edhe numri personal.
Si pasojë e mungesës së niveleve të kontrollit kanë ndodhur gabime të ndryshme në raportet
e publikuara në ueb faqen zyrtare në lidhje me përfituesit e granteve dhe subvencioneve
bujqësore. Mungesa e kontrollit në lidhje me përmbajtjen e raporteve të publikuara paraqet
rrezik të keqinformimit të përfituesve dhe mund të ketë pasoja ligjore.

27 Ligji nr. 06/L-082 Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
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Kontrollet e sigurisë së aplikacioneve
Siguria e aplikacionit lidhet me ruajtjen e konfidencialitetit, integritetit dhe disponueshmërisë
së informacionit në elementet e aplikacionit. Për qëllimet e një auditimi, është e rëndësishme
të kuptohen bashkëvepruesit, p.sh. burimet e ndryshme të të dhënave në hyrje dhe dalje të
aplikacionit si dhe mënyra e ruajtjes së të dhënave.

12. AZhB-ja ka bazat e të dhënave të pa gjurmueshme ndaj ndryshimeve të cilat
bëhen direkt në bazën e të dhënave.
Organizata përcakton nëse gjurmët e auditimit të sigurisë kapin identifikimin e përdoruesit (ID), llojin
e ngjarjes, datën dhe orën, suksesin ose dështimin e treguesit, origjinën e ngjarjes, si dhe identitetin ose
emrin e objektit të prekur.28
Nga analizimi i dokumentacionit dhe proceseve të punës në AZhB gjatë fazës së auditimit,
kemi vërejt se AZhB-ja nuk ka zhvilluar një proces dhe procedurë të monitorimit të gjurmëve
të aktiviteteve që adreson rolet dhe përgjegjësitë në lidhje me monitorimin e tyre, sistemet
e informacionit në fushëveprim, ngjarjet që duhet të regjistrohen, frekuencën dhe llojin e
monitorimit dhe mënyrën e raportimit dhe monitorimit të incidenteve të sigurisë. Nuk kryhet
asnjë vlerësim i rrezikut për të përcaktuar nivelin e nevojshëm të regjistrimit të ngjarjeve të
sigurisë në sisteme të ndryshme informacioni.
AZhB-ja në aplikacionet të cilat i ka në përdorim ruante disa gjurmë të aktiviteteve të cilat nuk
ishin të mjaftueshme për të përcjellë të gjitha ngjarjet e ndodhura në aplikacione. Megjithatë
edhe për këto gjurmë të cilat i ruan, Agjencia nuk ka ndonjë proces të rregullt për monitorimin
e regjistrave të tillë, si dhe nuk ka ndonjë dokument që dëshmon se këto gjurmë janë rishikuar
në baza periodike. Po ashtu qasja në këto gjurmë nuk është adekuate, pasi që në të njëjtat kanë
qasje vetëm personeli i TI-së që është në kundërshtim me praktikat e mira për monitorimin e
këtyre aktiviteteve.
Po ashtu bazat e të dhënave nuk kishin gjurmë të aktiviteteve të mjaftueshme për të identifikuar
ndërhyrjet e mundshme. Kishte raste që personeli i TI-së bënte ndryshimet e kërkuara direkt
në bazën e të dhënave, këto aktivitete ishin të pamundshme të identifikoheshin si tërësi.
Mungesa e gjurmëve të aktiviteteve në bazat e të dhënave ka ndodhur si shkak i mos
konfigurimeve të nevojshme si dhe mungesës së mekanizmave adekuat për mbledhjen,
trajtimin dhe menaxhimin e gjurmëve të aktiviteteve.
Rreziku i mos mbledhjes dhe trajtimit të të gjitha gjurmëve të aktiviteteve mund të na çoj
në një sistem të pa sigurt për përdorim, pasi që lejon mundësinë e ndryshimit të të dhënave
në mënyrë të pa qëllimshme apo manipulimin dhe keqpërdorimin e të dhënave të cilat nuk
identifikohen dhe trajtohen me kohë.

28 Manuali i Auditimit të Teknologjisë Informative - Matrica e auditimit mbi Sigurinë e Informacionit
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13. AZhB-ja nuk ka të krijuar një program të vetëdijesimit të stafit në lidhje me
çështjet e sigurisë.
Organizata duhet të ketë kornizën rregullative të aprovuar në lidhje me ndërgjegjësimin për siguri
të informacionit, si dhe duhet të sigurohet zbatimi i tyre përmes trajnimeve adekuate për stafin e
brendshëm për ti informuar në lidhje me rreziqet e mundshme të shkeljeve të sigurisë.29
AZhB-ja nuk ka arritur që të krijojë një program të ndërgjegjësimit në lidhje me përdorimin
e infrastrukturës dhe sistemeve në mënyrë të rregullt. Po ashtu, nuk ka organizuar ndonjë
trajnim në lidhje më mbrojtjen e të dhënave dhe integritetit të sistemeve që janë në përdorim.
Mungesa e ndërgjegjësimit për siguri ka ndikuar që agjencia mos të identifikoj dhe të vlerësoj
rreziqet dhe mangësitë në sigurinë e sistemeve që janë në përdorim, e që konsiderohen si
rreziqe që ndikojnë direkt në integritetin e sistemeve. Disa nga mangësitë e identifikuara janë
si në vijim:
•

shkëmbimin e fjalëkalimeve të aplikacioneve në mes të stafit;

•

mundësia e lejimit të fjalëkalimit me vetëm një karakter;

•

përdorimin e kredencialeve gjeneralë apo të pa personalizuar;

•

lejimin e qasjes për praktikant përmes përdoruesit administrator lokal; pas
paraqitjes së gjendjes nga ekipi gjatë auditimit, zyrtarët e TI-së kishin marrë
masa që këto qasje të mbyllen.

•

lejimin e qasjeve të plota në aplikacione dhe në baza të shënimeve për zyrtar
detyrat dhe përgjegjësit e të cilëve nuk korrespondojnë me rolet e dhëna në këto
sisteme/baza të shënimeve;

•

mos mbledhja dhe trajtimi i gjurmëve të aktiviteteve; dhe

•

qasja në këto sisteme përmes ueb aplikacionit i cili nuk ka ndonjë certifikatë të
sigurisë të implementuar, pra me qasje të pa enkriptuar etj.

Mos vlerësimi i rreziqeve të sigurisë, lejon mundësinë e mos identifikimit të rreziqeve të
sistemeve të informacionit në përdorim. Po ashtu, krijon një sistem të punës të pa sigurt i
cili nuk e ruan integritetin, konfidencialitetin dhe disponueshmërinë e të dhënave. Ndërsa
konfigurimi i sistemit që të ketë mundësinë e qasjeve vetëm në forma/faqe, paraqet rrezik
të qasjeve të pa autorizuara. Fjalëkalimi me vetëm një karakter dhe qasje e pa enkriptuar
rrezikon shumë sistemet dhe të dhënat nga keqpërdorimet e mundshme.

14. AZhB-ja nuk ka matricë të qasjeve, nga ku do të përcaktoheshin nivelet e
qasjeve sipas pozitave në infrastrukturën e TI-së.
Organizata duhet të sigurohet se vetëm përdoruesit e autorizuar ndaj informacioneve kanë qasje, kjo
arrihet përmes: ndarjes adekuate të detyrave dhe përgjegjësive, arsyeshmërisë së qasjes, kërkesave për

29 Manuali i Auditimit të Teknologjisë Informative - Siguria e informacionit - Formimi i Kulturës së Sigurisë së
Informacionit.
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qasje komfor funksionit apo qasje jo standarde, aprovimit të qasjeve, vlerësimit dhe aprovimit të qasjeve
jo standarde.30
AZhB-ja deri më tani nuk ka krijuar një trup aprovues për lejimin e qasjeve në infrastrukturën
dhe sistemet të cilat i ka në përdorim, për më tepër nuk ka ndonjë matricë të qasjeve, nga ku
do të përcaktoheshin qasjet dhe nivelet e qasjeve sipas pozitave. Aktualisht qasjet lejohen
nga drejtoria e TI-së, mirëpo pa u bazuar në ndonjë dokument i cili i rregullon këto nivele në
bazë të proceseve të punës dhe pa u analizuar rreziqet që mund ti ketë lejimi i këtyre qasjeve.
Gjithashtu nuk ka bërë ndonjë vlerësim të rreziqeve të sigurisë në lidhje me realizimin e qasjeve
dhe mbrojtjen e të dhënave në infrastrukturën dhe sistemet e brendshme të teknologjisë së
informacionit.
Mungesa e një procesi të shkruar në lidhje me menaxhimin e qasjeve ka ndikuar në mungesë
të një trupi aprovues dhe matrice të qasjeve dhe lejimin e qasjeve të pa bazuar në rrezik.
Ekziston rreziku i lejimit të qasjeve jo adekuate, si qasje të mangëta që shkakton pengesë
në proces të punës apo qasje të tepërta që mund të shkaktoj gabime apo keqpërdorime të
sistemeve dhe të dhënave, si mungesë e një trupi aprovues dhe matrice të përcaktimit të
qasjeve.

15. Në sistemet e informacionit kishte llogari aktive të përdoruesve edhe pas
ndërprerjes së marrëdhënies së punës, si dhe nuk kërkohet ndryshimi i fjalëkalimit
të llogarive zyrtare.
Kur zyrtarit i përfundon/ndërpritet/pezullohet marrëdhënia e punës, ndërron vendin e punës apo
ndërron të dhënat, njësia e personelit është e obliguar që menjëherë të informojë administratorin e
llogarive zyrtare të institucionit përkatës, i cili bënë veprimet e nevojshme.. Secili shfrytëzues i llogarisë
zyrtare obligohet që për shkaqe të sigurisë ta ndryshojë fjalëkalimin e tij së paku çdo gjashtë (6) muaj.31
Nga analizimi i qasjeve aktive në Active Directory të AZhB-së, është vërejtur se 18 përdorues
janë aktiv edhe pse të njëjtit kanë ndërprerë marrëdhënien e punës. Në dy raste është paraqitë
kërkesa për mbyllje të shfrytëzuesit, ndërsa në 16 raste të tjera zyra e personelit nuk kishin
njoftuar zyrtarët përkatës të TI-së për mbylljen e llogarive elektronike siç është e paraparë me
UA 02/2015 neni 7. Si pasojë e kësaj dhe mungesës së zbatimit të udhëzuesve të ASHI-së për
llogaritë zyrtare elektronike, gjatë testimit dhe vëzhgimit të drejtpërdrejtë kemi vërejtur se ka
edhe raste kur përdoren llogari elektronike të njëri tjetrit. Për më tepër kemi vërejtur një rast
kur një praktikante përdorte llogarinë elektronike për qasje në kompjuter të një punonjësi i cili
ishte në pushim mjekësor, ndërsa për qasje në aplikacion përdorte një llogari të një punonjësi
tjetër pa ndonjë mbikëqyrje dhe nuk ishin të vetëdijshëm për pasojat që ky veprim bart në
vete.
Po ashtu nga testimet tona kemi vërejtur se nga 87 llogari aktive në Active Directory, të
gjithë kanë pasur të konfiguruar qasjen që nuk ju kërkonte ndryshimin e fjalëkalimit ashtu
siç kërkohet me UA 02/2015 neni 7. Pas identifikimit të mangësive nga ekipi i auditimit dhe

30 Manuali i Auditimit të Teknologjisë Informative - Matrica e auditimit mbi Sigurinë e Informacionit - Kontrollet e
qasjes.
31 UA (MAP) Nr. 02/2015 për llogaritë elektronike zyrtare - Neni 6, Neni 7
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prezantimit të tyre në Agjenci, janë bërë konfigurimet në Active Directory për ndryshimin e
fjalëkalimit.
QASJET AKTIVE NË INFRASTRUKTURËN E AZHB-SË
Kërkesa për mbyllje të qasjeve

2
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Stafi me akt-emërim pa qasje në AD

4
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Mosmbyllja e llogarive elektronike për punonjësit të cilët kanë ndërprerë marrëdhënien e
punës me AZhB-në rrjedhë nga mostrajtimi adekuat i rregulloreve të aplikueshme si dhe mos
përshkrimi i një procesi të brendshëm i cili i obligon personat përgjegjës në AZhB që të bëjnë
mbylljen dhe rishikimin e përdoruesve në periudha të caktuara. Për më tepër mungesa e një
programi të ndërgjegjësimit të stafit, ka shkaktuar në shkëmbim të fjalëkalimeve të llogarive
elektronike zyrtare në mes të stafit të AZhB-së.
Mosrespektimi i kornizës rregullative e cila është e obligueshme për zbatim si dhe
mosndërgjegjësimi i stafit për sigurinë e informacionit paraqet rrezik të ekspozimit të sigurisë
sa i përket integritetit, konfidencialitetit dhe disponueshmërisë së të dhënave, si dhe në
keqpërdorimin e sistemeve dhe të dhënave.

16. AZhB-ja nuk krijon llogari elektronike për të gjithë personat që kanë qasje
në infrastrukturën e brendshme, mirëpo përdor llogari të përgjithshme apo
administratorin lokal, si dhe nuk i monitoron qasjet në baza periodike.
Llogaria elektronike zyrtare është llogari zyrtare që përdoret nga shfrytëzuesit e sistemit të TIsë shtetërore për qasje në shërbime elektronike. Llogaria zyrtare është unike për të gjitha shërbimet
elektronike përfshirë: domenin, aplikacionet, intranetin, internetin, postën elektronike zyrtare dhe
shërbime tjera elektronike zyrtare.32
Në AZhB përveç stafit të rregullt, ka edhe staf të angazhuar përkohësisht si rezultat i
marrëveshjeve me Bankën Botërore dhe Ministrinë e Punës. Mirëpo, Agjencia nuk krijon
llogari në Active Directory për të gjithë personat që kanë qasje në infrastrukturën e TI-së. Për
stafin e angazhuar përkohësisht (projekte, praktikant etj.) nuk krijon çdoherë llogari për qasje

32

UA (MAP) Nr. 02/2015 për llogaritë elektronike zyrtare - Neni 3 Shfrytëzimi i llogarisë zyrtare
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në infrastrukturën e brendshme, qasja në kompjuter ju mundësohet përmes shfrytëzuesit
Administrator lokal.
Po ashtu ka raste kur janë krijuar llogari të përgjithshme dhe qasen disa persona të ndryshëm
përmes të njëjtës llogari. Nga vëzhgimi i drejtpërdrejtë kemi vërejtur se në arkivin e AZhBsë përdoret një kompjuter ku qasen disa persona të ndryshëm përmes një llogarie jo të
personalizuar, duke iu mundësuar të qasen në të gjitha dokumentet elektronike të arkivit. Kjo
ndodhë si shkak i mungesë së një procesi të shkruar në lidhje me menaxhimin e qasjeve të
përdoruesve dhe paraqet rrezik të qasjeve të pa autorizuara, gabimeve dhe keqpërdorimeve
të ndryshme duke dëmtuar sistemet e informacionit.
Po ashtu nga testimi është vërejtur se qasja në bazën e të dhënave bëhet përmes llogarisë ‘SA’
(System Administrator) nga disa persona të ndryshëm, përfshi edhe persona të kontraktuar.
Për më tepër, AZhB-ja nuk bënë monitorim dhe rishikim të qasjeve në baza periodike. Qasja
me llogarinë SA ndodhë si shkak i mos krijimit të llogarive të personalizuara për stafin të
cilët duhet të kenë qasje në mirëmbajtjen e bazave të të dhënave dhe menaxhimin e tyre. Kjo
qasje rrit rrezikun për një sistem të pa siguritë, ku të dhënat mund të ndryshohen në mënyrë
të qëllimshme dhe të pa qëllimshme, nga ku mungon edhe llogaridhënia në rast të ndonjë
dëmtimi eventual të të dhënave.
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4. Konkluzionet
Identifikimi, drejtimi dhe monitorimi i nevojave të institucionit
AZhB-ja nuk kishte të hartuar planin strategjik apo strategjinë e TI-së, politikat dhe procedurat
e TI-së të cilat do të përcaktonin se si teknologjia e informacionit do të mbështeste nevojat e
institucionit. Si pasojë nuk kishte bërë shpërndarjen e burimeve financiare dhe njerëzore sipas
nevojave të saj dhe kishte krijuar varësi nga palët e treta duke rrezikuar disponueshmërinë,
integritetin dhe besueshmërinë e proceseve të TI-së. Rrjedhimisht, Agjencia nuk kishte bërë
mjaftueshëm që të monitoroj dhe përdorë në mënyrë efektive burimet e saja të teknologjisë së
informacionit.

Organizimi i sigurimit të cilësisë
AZhB-ja nuk kishte arritur që t’i menaxhojë në mënyrë adekuate aplikacionet që ka në
shfrytëzim. Nuk kishte bërë një vlerësim të aplikacioneve për të siguruar që aplikacionet
që ka në shfrytëzim përmbushim qëllimet e Agjencisë. Si pasojë, aplikacionet kishin shumë
mangësi dhe kjo kishte ndikuar që këto aplikacione të mos jenë të përshtatshme për përdorim.

Kontrollet e hyrjes
Në aplikacionet që përdorte Agjencia nuk kishte të vendosura kontrolle hyrëse për t’u
siguruar që ato pranojnë vetëm të dhëna të autorizuara, të sakta dhe të plota. Si pasojë, bazat
e shënimeve përmbanin të dhëna jo të sakta, po ashtu kishte ndikuar në punë shtesë për
përdoruesit e aplikacioneve pasi që secili duhej që vazhdimisht dhe në mënyrë të përsëritur
t’i verifikonte të dhënat nëse janë të sakta duke shkaktuar mungesë efikasiteti në punën e tyre.
Rrjedhimisht aplikacionet kishin rrezik të hapur për pranimin e të dhënave jo të plota dhe të
sakta.

Kontrollet e përpunimit
AZhB-ja, në aplikacionet e zhvilluara nuk kishte realizuar ndërlidhjen me sistemet bazë
të institucioneve tjera të Republikës së Kosovës, në mungesë të saj ekziston rreziku i
mosidentifikimit në mënyrë automatike të mashtrimeve të mundshme nga palët që aplikonin.
Po ashtu, në modulet e aplikacioneve nuk ishin realizuar të gjitha parametrat e nevojshëm për
një procedim automatik si dhe kishin mungesë të mesazheve të gabimeve, mungesa e të cilave
lë mundësin për procedim të të dhënave të gabuara dhe mos identifikim të problemit gjatë
procedimit. Rreziku i dështimit në kontrollet e procedimit mund të sjellë gabime përpunimi
duke rrezikuar integritetin, vlefshmërinë dhe besueshmërinë e të dhënave gjatë ciklit të
përpunimit të të dhënave dhe po ashtu rrezikon dështim në arritjen e qëllimeve të Agjencisë
për aplikacionet që i ka në pronësi.
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Kontrollet e rezultateve
Pavarësisht se sistemet janë në funksion të rritjes së transparencës, AZhB-ja nuk siguron që
informacioni dalës është i plotë dhe i saktë para përdorimit dhe publikimit. AZhB-ja, përveç
që kishte mungesë të raporteve automatike dhe kërkonin punë shtesë për realizimin e tyre
në mënyrë manuale, edhe ato që ishin të publikuara kishte të dhëna të ndryshme nga ato të
ruajtura në bazat e të dhënave. Kishte mungesë të kontrolleve të saktësisë dhe plotësisë së
raporteve, të cilat rrezikojnë në informim jo të saktë të palëve të përfshira në proces, si dhe
vendimmarrje jo adekuate si shkak i mungesës së raporteve adekuate, të plota dhe të sakta.

Kontrollet e sigurisë së aplikacionit
AZhB-ja rrezikon që të ndryshohen të dhënat e ruajtura në bazat e të dhënave pa u identifikuar,
pasi që nuk kishte një konfigurim adekuat të mbledhjes, trajtimit dhe ruajtjes së gjurmëve
të aktiviteteve në bazat e të dhënave. Për më tepër sistemet dhe infrastruktura e AZhB-së,
nuk paraqesin një ambient të sigurt për përpunimin e të dhënave dhe realizimit të proceseve
të punës, pasi që janë identifikuar mangësi si: mungesa e vetëdijesimit dhe trajnimit të
stafit në lidhje me çështjet e sigurisë së informacionit, mungesë në menaxhimin e qasjeve
në infrastrukturën e TI-së sipas udhëzimeve të aplikueshme, si dhe nuk ka një bazë dhe
aprovim për lejimin e qasjeve në sistemet të cilat i ka në përdorim. Mangësitë e identifikuara
ndikojnë në infrastrukturë dhe sisteme të pa sigurta dhe të cenueshme kundrejt gabimeve
dhe keqpërdorimeve të mundshme.
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5. Rekomandimet
Vlerësojmë se Ministri duhet të ndërmarrë veprime të menjëhershme për koordinimin e aktiviteteve
me Agjencinë e Zhvillimit të Bujqësisë që të siguroj qeverisje të mirë dhe integritet të sistemeve të
informacionit. Në vijim kemi dhënë rekomandimet detaje të cilat janë paraqitur me numër rendor që
korrespondojnë me gjetjet në kapitullin 3.
Rekomandojmë Ministrin të sigurojë se Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë ndërmerr
veprimet e nevojshme për çështjet e nënvizuara:
1. Strategjia, politikat dhe procedurat e TI-së. Të hartojë dhe të aprovojë strategjinë, politikat
dhe procedurat e TI-së në mënyrë që të udhëzojnë funksionet e TI-së dhe njëkohësisht të krijojnë
mekanizma që sigurojnë që këto janë duke u ndjekur për t’u siguruar që TI-ja është duke
mbështetur objektivat e institucionit;
2. Identifikimi i nevojave dhe rreziqeve në fushën e TI-së. Të përcaktojë një proces për
identifikimin e nevojave dhe rreziqeve në fushën e TI-së. Të sigurohet që mekanizmat monitorues
përpilojnë raporte përmbledhëse dhe analitike që tregojnë për rezultatet e arritura, ngecjet e
identifikuara, si dhe veprimet për korrigjimin e devijimeve për arritjen e objektivave të sajë;
3. Sigurimi i cilësisë së sistemeve. Të sigurojë se projektet e TI-së janë duke e arritur qëllimin
e tyre dhe janë duke u shfrytëzuar në harmoni me rregulloret e paracaktuara duke caktuar
një personel/grup punues për sigurimin e cilësisë. Të cilët sistematikisht duhet të vlerësojnë
produktet e punës, për të parë që ato plotësojnë standardet dhe cilësitë e dokumentuara të
organizatës dhe nëse janë duke u ndjekur proceset e nevojshme për zhvillimin e produkteve;
4. Të dhënat hyrëse në Regjistrin elektronike të fermerëve - eFR. Të sigurojë që në aplikacione
janë vendosur kontrollet e duhura që aplikacioni të procedoj vetëm të dhënat në harmoni me
udhëzimin administrativ;
5. Ambientet testuese. Të sigurojë që të gjitha testimet e aplikacioneve bëhen në një ambient
testues dhe vetëm pas testimit nga palët përgjegjëse, të njëjtat kalojnë në ambient produktiv.
Qasja në ndryshime të sistemeve në ambient produktiv të jetë e kufizuar;
6. Rregullat e vlefshmërisë. Të sigurojë që në aplikacionet në shfrytëzim, rregullat e vlefshmërisë
janë të mirë hartuara, të dokumentuara dhe të zbatuara në ndërveprimin e të dhënave hyrëse në
mënyrë që të pamundësohet vendosja e të dhënave të gabuara në aplikacion;
7. Ndërlidhjet e sistemeve. Të sigurojë ndërlidhjet e nevojshme të aplikacioneve në shfrytëzim
me sistemet bazë të Republikës së Kosovës në mënyrë që sistemet të pranojnë vetëm të dhëna të
sakta;
8. Harmonizimi i sistemeve me procese të punës. Të sigurojë se rrjedha e punës në aplikacionet
për menaxhimin e pagesave direkte dhe të programeve për zhvillimin rural përkrahin të gjitha
proceset e punës dhe të jenë në harmoni të plotë me udhëzimet administrative;
9. Menaxhimi i incidenteve. Të hartojë një procedurë për menaxhimin e incidenteve dhe
problemeve të teknologjisë së informacionit. Po ashtu të krijojë një proces apo sistem lidhur me
mbledhjen, trajtimin, menaxhimin dhe ruajtjen e tyre, me qëllim të minimizimit incidenteve
dhe problemeve në të ardhmen;
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10. Raportimi. Të përshkruajë në procedura të brendshme procesin e nxjerrjes, përpunimit dhe
publikimit të raporteve për palët e treta. Po ashtu, të krijojë një listë të raporteve të nevojshme
për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm, si dhe të konfigurojë sistemet që i ka në përdorim në
mënyrë që të gjenerojë raporte të ndryshme statistikore, të cilat do të lehtësonin procesin e punës
dhe eliminonin punën manuale;
11. Saktësia e raporteve. Të përcaktojë nivelet e kontrollit të të dhënave në raporte, para se të
njëjtat të përdoren, duhet të sigurohet se të dhënat e nxjerra nga sistemet të cilat i ka në përdorim
janë të sakta dhe të plota. Gjithashtu, duhet të sigurojë që raportet që publikohen në ueb faqen
zyrtare të publikohen në bashkëpunim me zyrën ligjore dhe në harmoni me ligjin për mbrojtjen
e të dhënave personale;
12. Gjurmëshmëria e aktiviteteve të përdoruesve. Të hartojë një procedurë gjithëpërfshirëse sa
i përket menaxhimit të gjurmëve të aktiviteteve të përdoruesve në sistemet e informacionit. Kjo
procedurë duhet të përfshijë proceset lidhur me llojin e gjurmëve që duhet të mblidhen, vendin e
ruajtjes së tyre, rolet dhe përgjegjësitë në lidhje me qasjen në këto të dhëna, periudhën e ruajtjes
së tyre, si dhe monitorimin periodik të tyre. Po ashtu, të krijojë një mekanizëm të monitorimit
periodik të gjurmëve të aktiviteteve, me qëllim të identifikimit dhe eliminimit të gabimeve dhe
keqpërdorimeve eventuale;
13. Ndërgjegjësimi mbi sigurinë e informacionit. Me qëllim të vetëdijesimit të stafit për rreziqet
në lidhje me sigurinë e sistemeve të informacionit duhet të krijoj një program të ndërgjegjësimit
në lidhje me proceset e sigurisë dhe të trajnoj stafin e AZhB-së në periudha të caktuara. Po
ashtu, të ndërmarr veprime të menjëhershme për eliminimin e mangësive të identifikuara sa i
përket çështjeve të sigurisë;
14. Procesi i lejimit të qasjeve. Të krijojë mekanizma të cilët do të trajtojnë çështjet e realizmit të
qasjeve, të cilët duhet të parashohin procesin e lejimit të qasjeve, vlerësimin e rreziqeve që mund
t’i kenë qasjet e lejuara, procesin e mbylljes së përdoruesve, rishikimin periodik etj. Gjithashtu,
të bëjë vlerësimin e rreziqeve të qasjeve të lejuara duke krijuar një matricë të niveleve të qasjeve
sipas proceseve të punës dhe pozitës, në mënyrë që procesi i lejimit dhe rishikimit të jetë i
menaxhueshëm;
15. Menaxhimi i qasjeve në Active Directory Të sigurojë se procesi i lejimit, monitorimit dhe
mbylljes së përdoruesve të jetë në bashkëpunim me njësinë e burimeve njerëzore duke u bazuar
në kornizën rregullative në fuqi. Për më tepër të gjithë përdoruesit në Active Directory dhe në
sistemet e tjera duhet të konfigurohen në bazë të kornizës rregullative në mënyrë që fjalëkalimet
të kenë kompleksitetin e duhur dhe të ndryshohen në periudha të caktuara;
16. Rishikimi periodik i të drejtave të qasjes Të mos lejojë qasje të pa personalizuara në
sistemet dhe infrastrukturën që e ka në përdorim, të ketë mekanizma të kontrollit në mënyrë
që të eliminohen qasjet e panevojshme si dhe qasjet e zyrtarëve të monitorohen në mënyrë
të vazhdueshme. Po ashtu, qasja në bazat e të dhënave duhet të bëhet përmes përdoruesve të
personalizuar dhe të mos përdoret përdoruesi Administrator i Sistemit (System Administrator
- SA).
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Shtojca I. Dizajni i auditimit
Pyetjet e auditimit
Pyetjet e parashtruara ndërlidhen me domenin e qeverisjes së TI-së, zhvillimin e sistemit si
dhe kontrolleve të aplikacioneve të cilat drejtojnë për t’iu përgjigjur objektivit të auditimit:
1. Udhëheqja e organizatës a drejton, vlerëson dhe monitoron në mënyrë efektive përdorimin e TIsë në mënyrë që të përmbushë misionin e saj?
2. Si organizata siguron që projektet e TI-së në zhvillim ose blerje të përmbushin qëllimet e tyre në
mënyrë cilësore.
3. A është punuar sistemi sipas rregullave të paracaktuara nga institucioni dhe a vepron në atë
mënyrë që të pranoj të dhëna të autorizuara, të sakta dhe të plota?
4. Sistemet e informacionit a sigurojnë integritetin, vlefshmërinë dhe besueshmërinë e të dhënave
gjatë gjithë ciklit të përpunimit të tyre?
5. Sistemet e informacionit a sigurojnë që informacioni i daljes është i plotë dhe i saktë para
përdorimit të mëtejshëm dhe se a mbrohet si duhet?
6. A janë të vendosur mekanizmat e gjurmueshmërisë në sistemet e informacionit si dhe informacioni
i sistemit a është i siguruar siç duhet kundër keqpërdorimit?
Përmes këtyre pyetjeve kemi synuar të marrim përgjigje nëse institucioni ka vendosur kontrolle
të mjaftueshme të sistemeve për t’u siguruar që sistemet e granteve dhe subvencioneve kanë
arritur qëllimin e tyre si dhe sigurojnë integritetin, vlefshmërinë dhe besueshmërinë e të
dhënave gjatë ciklit të përpunimit të tyre.

Kriteret e auditimit
Kriteret e auditimit të përdorura në këtë auditim rrjedhin nga ligjet dhe udhëzimet vendore,
standardet ndërkombëtare të teknologjisë së informacionit/sistemeve të informacionit,
udhëzuesit aktiv të auditimit të teknologjisë së informacionit, praktikat e mira nga fusha e
teknologjisë së informacionit si dhe nga standardet që merren me menaxhimin e sigurisë së
informacionit.
Për të vlerësuar nëse udhëheqja e organizatës drejton, vlerëson dhe monitoron në mënyrë
efektive përdorimin e sistemeve të TI-së në mënyrë që të përmbushë misionin e saj do të
përdorim kriteret si në vijim :
Organizata duhet të sigurojë se projektet e TI-së arrijnë qëllimet e tyre nëpërmjet zhvillimit
sipas nevojave të saj.
Personeli i angazhuar në sigurimin e cilësisë, sistematikisht duhet të vlerësojë produktet e
punës për të parë nëse ato plotësojnë standardet e cilësisë të dokumentuara të organizatës dhe
nëse stafi ka ndjekur proceset e nevojshme për zhvillimin e produkteve.33
33 Manuali i Auditimit të Teknologjisë Informative - Matrica e auditimit mbi Kontrollet e Aplikacioneve – Imput Kriteret e auditimit/ f.131 dhe f.43
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Për të vlerësuar nëse sistemi është punuar sipas rregullave të paracaktuara nga institucioni
dhe vepron në atë mënyrë që të pranoj të dhëna të autorizuara, të sakta dhe të plota do të
përdorim kriteret si në vijim:
Regjistri Elektronik i Fermerëve duhet të jetë në harmoni të plotë me Udhëzimin Administrativ
Nr.07/2011 për regjistrin e fermerëve dhe me Udhëzimin Administrativ (MBPZHR)Nr.12/2016.
Organizata duhet të ndjekë një procedurë të përcaktuar të menaxhimit të ndryshimeve
në sistem, e cila kërkon aprovim përpara implementimit në mjedisin operacional. Procesi
i menaxhimit të ndryshimit duhet të sigurojë që ndryshimet janë regjistruar, vlerësuar,
autorizuar, prioritizuar, planifikuar, testuar, implementuar, dokumentuar dhe rishikuar në
përputhje me procedurat e dokumentuara dhe të aprovuara të menaxhimit të ndryshimit. Po
ashtu, institucioni duhet të ketë të vendosura procedura për ndryshimet emergjente.
Rregullat e vlefshmërisë duhet të jenë të mirë-hartuara, të dokumentuara dhe të zbatuara
në ndërveprimin e hyrjeve (inputit). Të dhëna jo të vlefshme duhet të identifikohen dhe të
refuzohen në mënyrën e duhur nga sistemi. Kriteret e vlefshmërisë duhet të azhurnohen në
kohën e duhur, në mënyrën e duhur dhe të jenë të autorizuara. Duhet të ekzistojnë kontrolle
shtesë të tilla si regjistra të autorizuar (lloga) në rastet kur ekziston mundësia e mbishkrimit
të të dhënave gjatë procedimit të të dhënave në ndërfaqet hyrëse.
Duhet të ekzistojnë udhëzues për përdorimin e moduleve të sistemeve të cilat kuptohen nga
përdoruesit.
Për çdo modul të sistemit duhet të vendosen nivelet e autorizimit të transaksioneve dhe të
zbatohen nëpërmjet kontrolleve të duhura. Duhet të ekzistojë ndarja e saktë e detyrave për
regjistrimin e të dhënave. Duhet të ekzistojnë kontrolle shtesë për ato raste në të cilat ndarja e
detyrave nuk është e mundur; 34
Për të vlerësuar nëse sistemi siguron integritetin, vlefshmërinë dhe besueshmërinë e të
dhënave gjatë gjithë ciklit të përpunimit të tyre, kemi vendosur kriteret më poshtë:
Parametrat e vendosura në modulet në Regjistrin për menaxhimin e pagesave direkte si dhe
Regjistrin për menaxhimin e granteve duhet të jenë të zhvilluara në mënyrë që të përkrahin dhe
të jenë në harmoni të plotë me udhëzimet administrative për masat dhe kriteret e përkrahjes
për zhvillimin rural për të gjitha vitet.
Transaksionet e aplikacionit duhet të ekzekutohen në përputhje me rregullat dhe kërkesat
e proceseve të institucionit. Sistemi duhet të identifikojë në mënyrë korrekte gabimet në
transaksione. Duhet të ekzistojë një mekanizëm i përshtatshëm për trajtimin e gabimeve të
përpunimit, rishikimin dhe qartësimin e dosjeve të pezulluara/ refuzuara. 35

34 Manuali i Auditimit të Teknologjisë Informative - Matrica e auditimit mbi Kontrollet e Aplikacioneve - ImputKriteret e auditimit - f.147; f.204-209.
35 Manuali i Auditimit të Teknologjisë Informative - Matrica e auditimit mbi Kontrollet e Aplikacioneve – Përpunimi
- Kriteret e auditimit - f.210.
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Për të vlerësuar nëse sistemi siguron që informacioni i daljes është i plotë dhe i saktë para
përdorimit të mëtejshëm dhe se ai mbrohet si duhet do të bazohemi në kriteret më poshtë:
Duhet të ekzistojnë procedura të hartuara për të siguruar që plotësia dhe saktësia e të dhënave
dalëse/raporteve të aplikacionit të jenë të vlefshme përpara se rezultatet të përdoren për
përpunimin pasues, përfshirë përpunimin e përdoruesit të fundit. Sistemi duhet të mundësojë
gjurmimin e të dhënave dalëse nga ai. Në të dhënat dalëse / raporte duhet të kenë qasje vetëm
personat e autorizuar sipas rregullave të përcaktuara nga organizata, gjithashtu informacioni
duhet të jetë i mbrojtur nga ndryshimet e paautorizuara. 36
Shpërndarja dhe publikimi i rezultateve / raporteve duhet të jetë mirë i kontrolluar dhe
të dhënat personale duhet të trajtohen në përputhje me ligjin për mbrojtjen e të dhënave
personale.37
Për të vlerësuar nëse sistemi ka të vendosura mekanizmat e gjurmueshmërisë si dhe
informacioni i sistemit është i siguruar siç duhet kundër keqpërdorimit do të mbështetemi
në kriteret si në vijim:
Aplikacioni dhe baza e të dhënave duhet të ketë gjurmë të auditimit që kapin ndryshimet,
anashkalimet dhe regjistrat të autorizuara (lloga) për transaksione kritike. Gjurmët e auditimit
duhet të rishikohen në mënyrë periodike për të monitoruar aktivitetet e pazakonta si dhe
duhet të mirëmbahen dhe mbrohen në mënyrë të duhur. Numrat unik dhe sekuencial ose
identifikuesit duhet t’i caktohen çdo transaksioni. 38
Llogaritë elektronike zyrtare ( llogaritë në domen, aplikacione, intranet, internet, postë
elektronike zyrtare dhe shërbime tjera elektronike zyrtare) duhet të jenë në harmoni me
udhëzimin administrativ për llogaritë elektronike zyrtare të hartuar nga AShI-ja e cila përcakton
procedurat e krijimit, administrimit, shfrytëzimit dhe mbylljes së llogarisë elektronike zyrtare
për të gjithë shfrytëzuesit dhe administratorët e llogarisë elektronike të sistemit shtetëror të
TI-së në të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës;39
Bazat e të dhënave që ka në përdorim AZhB-ja duhet të jenë në përputhje me rregulloren
për bazat e të dhënave elektronike të hartuar nga ASHI-ja e cila përfshinë rregullat dhe
standardet për administrimin, ruajtjen, krijimin dhe rikthimin e kopjes rezervë, arkivimin,
sigurinë, auditimin, largimin dhe monitorimin nga institucioni përkatës apo nga çdo person,
në përputhje me legjislacionin në fuqi.40

36 Manuali i Auditimit të Teknologjisë Informative - Matrica e auditimit mbi Kontrollet e Aplikacioneve - Output Kriteret e auditimit - f.213.
37 Ligj për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
38 Manuali i Auditimit të Teknologjisë Informative - Matrica e auditimit mbi Kontrollet e Aplikacioneve- Siguria e
aplikacionit - Kriteret e auditimit - f.215.
39 UA (MAP) Nr. 02/2015 për llogaritë elektronike zyrtare.
40 Rregullore (MAP) nr. 01/2018 për bazat e të dhënave elektronike.
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Metodologjia e auditimit
Qasja jonë për këtë auditimin ka përdor një shumëllojshmëri teknikash për të marrë dëshmi dhe
siguri të auditimit. Ne kemi analizuar dokumentet, legjislacionin relevant, kemi intervistuar
palët përgjegjëse si dhe kemi bërë vëzhgime në terren41

Analizat kanë përfshirë:
• Kornizën ligjore dhe rregullative të aplikuar në sistemin elektronik të AZhB-së;
• Kornizën ligjore dhe rregullative të lidhur me TI-në (Ligjet, rregulloret, udhëzimet
administrative);
• Organogrami i AZB-së dhe i TI-së;
• Politikat dhe procedurat e brendshme për zhvillim, ndryshim dhe menaxhim të sistemeve;
• Manualet e aplikacioneve dhe moduleve;
• Intervista me stafin e TI-së;
• Intervista me përdoruesit e sistemit elektronik të AZhB-së;
• Intervista me përdoruesit e sistemit elektronik në zyrat komunale që përdorin sistemet e
AZhB-së;
• Testimi i sistemit ( testimi i moduleve për të përcaktuar nëse janë pajtueshmëri me kërkesat
e biznesit);
• Vëzhgim fizik i ambientit të punës dhe pajisjeve të TI-së;
• Raportet e punës të TI-së/ Raportet e incidenteve/problemeve të ndodhura;
• Struktura e ndërveprimit të të dhënave me sisteme të tjera;
• Rregullat e brendshme dhe të jashtme lidhur me informacionin e klasifikuar dhe
konfidencial;
• Marrëveshjet e kontraktuara me palët e jashtme; dhe
• Materialet për realizimin e projekteve në proces etj.

Dokumentet relevante
Lista e ligjeve dhe rregulloreve relevante për këtë auditim:
• Ligji Nr. 03/L-098 Për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural
• Ligji Nr. 04/L-090 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-098 Për Bujqësinë dhe
Zhvillimin Rural

41 Metodologjia që do të përdoret në mënyrë të detajuar, gjendet në matricën e auditimit
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• Rregullore Nr. 01/2012 Për Detyrat, Përgjegjësitë, Kompetencat dhe Strukturën
Organizative të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë
• Udhëzim Administrativ Nr.07/2011 Për Regjistrin e Fermerëve
• Ligji nr. 06/l-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
• Rregullore (Map) Nr. 02/2015 për Standarde për Softuer dhe Harduer
• Rregullore (Map) Nr. 01/2018 për Bazat e të Dhënave Elektronike
• Rregullore (Qrk) Nr. 06/2018 për Menaxhimin e Projekteve në Fushën e Teknologjisë së
Informacionit dhe Komunikimit
• Udhëzim Administrativ (MAP) Nr. 02/2015 për Llogaritë Elektronike Zyrtare;
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Shtojca II. Letërkonfirmimi
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