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Kornizat PEFA dhe PULSE: Duke ndjekur një qasje të ngjashm
DËSHMI

DËSHMI

Ofron një analizë të plotë, të
qëndrueshme dhe të bazuar në
dëshmi të performancës së MFP-së në
një moment të caktuar kohor

Ofron një vlerësim të integruar
të performancës së sistemit
PSA, bazuar në provat e
disponueshme

NDIKIMI

NDIKIMI

REFORMA
MFP

Vlerëson gjashtë shtyllat e
performancës së një sistemi
PSA transparent, efikas dhe
efektiv,
duke
ofruar
informacion të dobishëm për
vendimmarrje dhe fokusim
në aspektet kryesore të
matshme të sistemit PSA.

Krijon bazën për analizimin dhe
përmirësimin e MFP

REFORMA
MFP

Vlerëson se si MFP ndikon në
rezultatet kryesore të buxhetit:
disiplinë
fiskale,
shpërndarje
efikase të burimeve, ofrim efikas të
shërbimeve

PEFA nuk vlerëson politikat e
qeverisë.

Krijuar për të rritur
mbështetjen e reformave
të MFP
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Vlerësimi i
3 REZULTATET

3 ZONAT E PËRFITIMEVE

Disiplinë e përgjithshme fiskale, shpërndarja strategjike e
burimeve, ofrimi efikas i shërbimeve

Llogaridhënia, transparenca, menaxhimi financiar

7 SHTYLLA

6 SHTYLLA

Besueshmëria e buxhetit

Transparenca
të financave publike

Parashikueshmëria dhe kontrolli
në ekzekutimin e buxhetit

Menaxhimi i
aktiveve dhe detyrimeve

Kontabiliteti
dhe raportimi

Fiskale e bazuar në politika strategjia dhe buxhetimi

Shqyrtimi i jashtëm
dhe auditimit

31 TREGUESIT

29 TREGUES

Treguesit e performancës shpërndahen përgjatë ciklit
buxhetor dhe ndahen më tej në:

Treguesit e performancës për një sistem PSA
transparent, efektiv dhe efikas, të ndarë më tej në:

94 DIMENSIONE

105 DIMENSIONE
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Ciklet PEFA dhe PULSE: 4 faza dhe 10 hapa

Mesatarisht, një vlerësim PEFA:
- zgjat nga 9 deri në 12 muaj; zgjat nga 100 deri në 150 ditë pune; kushton nga 150,000 deri në 200,000 dollarë
Megjithatë, ka ndryshime të konsiderueshme në varësi të faktit nëse :
- vlerësimi bëhet nga një ekip konsulentësh ose nga stafi i qeverisë, ose një përzierje e të dyjave
- Konsulentët ndërkombëtarë janë të përfshirë në ekipin e vlerësimit
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- vlerësimi është i pavarur ose pjesë e një grupi të disa qeverive nënkombëtare (kosto për njësi )

Kontrolli PEFA dhe kontrolli PULSE: Sigurimi i
cilësisë
Metodologjia PULSE është
zbatuar saktë

Qeveria : saktësia dhe
plotësia e informacionit,
rezultatet dhe përfundimet
pasqyrojnë realitetin

Evidentohet notimi i
përgjithshëm

Sekretariati i PEFA- s:
Korniza e PEFA-s është
zbatuar saktë

Rishikues të tjerë :
besueshmëria e të
dhënave dhe provave dhe
realiteti

K O N T R O L L O

INDEKSET MË
LARTË SE 85%

INDEKSET MË
LARTË SE 75%

Statusi i përgjithshëm aktual i
miratimit të SNKSP dhe baza e
raportimit financiar janë të
dokumentuara siç duhet
Rekomandimet e propozuara
dhe plani i veprimit janë të
arsyeshme dhe të realizueshme
për zbatim
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Pse është e rëndësishme metodologjia
konsistente
Krahasueshmëria, besueshmëria, besimi
Bashkëpunimi i disa palëve të interesuara
Efikasitet dhe thjeshtësi
Njohuri globale
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MBULUESHMËRIA PEFA

Përdoret globalisht në 154 vende në 728 Vlerësime PEFA
401 Niveli Kombëtar dhe 308 Nënkombëtar PEFA

MBULUESHMËRIA PULSE

Aplikohet në 13 vende në Azinë Qendrore dhe
Lindore
në nivel kombëtar dhe nënkombëtar
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Pse është i
rëndësishëm
raportimi
financiar?

Ofron vlerë për
paratë për
zbatimin

Forcon kapacitetin
institucional të qeverive
Ofron rezultate të
qëndrueshme të
ofrimit

Siguron alokimin e
burimeve
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Çfarë mund të mësojmë nga Vlerësimet e PEFA-s rreth
Raportimit Financiar?
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Korniza PEFA vendos pritshmëritë e mëposhtme për
Raportimin Vjetor Financiar
Raportet vjetore financiare duhet të jenë të plota
Raportet financiare për qeverinë qendrore buxhetore dorëzohen për
auditim të jashtëm brenda 3 muajve nga fundi i vitit fiskal.
Standardet e kontabilitetit zbatohen për të gjitha raportet financiare për të
qenë në përputhje me standardet ndërkombëtare
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Pikët e treguesve të shtyllës së gjashtë të PEFA-s në
kontabilitet dhe raportim
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Treguesi PEFA për Raportimin Vjetor Financiar
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PI-29: (i)Completeness of annual financial reports
PI-29: (iii) Accounting standards
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PI-29: (ii) Submission of reports for external audit
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A mund të jetë PULSE një ndryshim i lojës për
reformat e kontabilitetit në sektorin publik?

A

• Pajtueshmëri e plotë me kërkesat
përkatëse të standardeve IPSAS

B

• Shkallë e lartë e përputhshmërisë, por
ende ekzistojnë disa boshllëqe në
kërkesat e SNKSP

C

• Niveli bazë i performancës, në përputhje
me praktikat e mira ndërkombëtare, në
përputhje me atë që përcaktohet në
SNKSP përkatëse për këta tregues

D

• Tipari që matet nuk ekziston ose paraqitet
në më pak se niveli bazë i performancës
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Ndikimi i aplikimit të PULSE që mund të përmirësojë
Reformat e Kontabilitetit në Sektorin Publik
1. Rritja e ndërgjegjësimit dhe shkëmbimi i
njohurive përmes shkëmbimit të kolegëve,
transferimit të njohurive dhe bashkëpunimit
rajonal

2. Përmirësimi i ligjeve/rregulloreve përmes asistencës
teknike dhe mbështetjes së zbatimit

3 . Rregullime dhe kapacitete institucionale të
përmirësuara të raportimit financiar të sektorit
publik në përcaktimin e standardeve, kontrollin
e cilësisë dhe marrëveshjet e zbatimit

4. Procese më të mira kombëtare për hartimin,
miratimin, përkthimin dhe përcaktimin e standardeve
dhe mjeteve

5 . Krijimi i programeve të trajnimit, edukimit, certifikimit dhe
zhvillimit profesional të vazhdueshëm
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Mësoni më shumë për PEFA
www.pefa.org

Na dërgoni një email: services@pefa.org
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