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PËRMBLEDHJE  
 
 
 
Implementimi i Planit Strategjik  2013-2017, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të 
Auditimit e orientoi KLSH-në drejt progresit në funksion te një  zhvillimi të qëndrueshëm drejt 
metamorfozave progresive institucionale duke e shndrruar KLSH-në në një institucion auditimi i cili 
është një nga aktorët kyç në arkitekturën e mbikqyrjes së menaxhimit të financave publike, ne 
funksion të promovimit të transparences, eficencës efektivitetit dhe llogaridhënjes publike. 
 
Objektivat prioritare dhe strategjike të Strategjisë së Zhvillimit Institucional kanë qenë në fokus të 
veprimtarisë menaxheriale institucionale dhe promotor i zhvillimit dhe progresit institucional 
përgjatë gjithë periudhes se implementimit me impakt konsolidimin e reformave të ndërmarra, në 
përputhje me standardet ndërkombëtare te auditimit, ISSAI me rekomandimet e Progres 
Raporteve të BE. 
 

Objektivat strategjikë të institucionit janë implementuar në një linjë me objektivat e Planeve 
Strategjike 2011-2016 te INTOSAI-t dhe 2011-2017 të EUROSAI-t, dy organizatat e komunitetit të 
institucioneve supreme publike të auditimit në Evrope dhe botë nën moton “Të bashkuar në ambicie 
dhe vendosmëri” konsideruar si një  faktor strategjik themelor në menaxhimin e performancës 
institucionale .  
 
Monitorimi i zbatimit të kësaj Strategjie ka sjellë bilancin e pesë viteve 2013-2017 të konsolidimit 
të reformës institucionale në KLSH dhe krijimit të një modeli institucional që tenton përafrimin me 
modelet më të përparuara të institucioneve supreme të auditimit në Evropë.  
Të gjitha objektivat prioritare strategjike janë implementuar në funksion dhe në zbatim të motos 
së Kongresit të XXI të INCOSAI-t: “Auditimi Kombëtar në shërbim të Qeverisjes së Mirë Kombëtare” 
duke synuar shndërrimin e institucionit në jë institucion auditimi për rritjen e eficiencës në 
administrimin e financave publike qe luan një rol determinant  në përgjegjshmërinë e përdorimit 
te parasë publike nga ekzekutivi. 
 
Kontrolli i Lartë i Shtetit ka në themel të funksionimit institucional moton; “Për të vepruar si 
shërbestar i qytetarit”, duke synuar nxitjen dhe forcimin e përgjegjshmërisë, integritetit dhe 
transparencës në qeverisjen e institucioneve të sektorit publik, kjo në përmbushje të kërkesave të 
ISSAI 12 “Vlerat dhe dobitë e institucioneve supreme të auditimit – të bësh diferencën në jetën e qytetarëve”. 
 
Procesi reformës institucionale  i nisur që në fillim të vitit 2012, solli ndryshime rrënjësore të cilat 
u reflektuan në mënyrën organizimit, funksionimit, forcimin të rolit të KLSH-se. Miratimi i Ligjit 
154/2014 “Mbi Organizimin dhe Funksionimin e KLSH” i hapi rrugën zhvillimit dhe rkrijimit të 
një kuadri rregullator bashkëkohor dhe që reflektonte kërkesat e standardeve ndërkombëtare të 
auditimit ISSAI.  
 
Efektet e ndryshimeve krijuan njëkohësisht domosdoshmërinë e rishikimit të Strategjisë së 
Zhvillimit, për periudhën 2015-2017, duke pasqyruar jo vetëm ndryshimet e ndodhura prej 
periudhës së fillimit të planifikimit strategjik e deri në momentin e rishikimit e cila do të synonte 
dhe të sillte në fokus vizionin strategjik, dhe afatgjatë të menaxhimit të institucionit për periudhën 
e ardhme. 
 
Plani Strategjik i KLSH, 2013-2017, u përgatit me ndihmën e ekspertëve të Programit 
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SIGMA/OECD.  I mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, implementimi i 
Planit Strategjik  2013 -2017 e orientoi KLSH-n drejt zhvillimeve për pozicionimin e institucionit 
në krah të institucioneve homologe të rajonit dhe SAI-ve të zhvilluara të vendeve anëtare të BE-
së.  
Periudha 2012-2017 konkretizoi filozofinë e platformës së reformës institucionale të paraqitur 
nga  Dr.Bujar Leskaj, kandidat i nominuar si Kryetar i KLSH në Dhjetor 2011, para Komisionit 
të Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë, në të cilën  theksohej se: “... KLSH do ta 
formatojë punën, duke e organizuar atë sipas parimeve të deklaratave INTOSAI të Meksikos 
(2007) dhe të Johanesburgut (2010), sipas praktikave më të mira të institucioneve simotra në 
vendet më të përparuara të Bashkimit Europian dhe e mbështetur tërësisht në kornizën e plotë 
kushtetuese dhe ligjore të vendit.”    
 
Kontrolli i Lartë i Shtetit, anëtar i Organizatave Ndërkombëtare dhe Evropiane të Institucioneve 
Supreme të Auditimit  INTOSAI dhe EUROSAI-t, gjatë gjithë procesit të implementimit të 
Strategjisë është udhëhequr nga drejtimet strategjike të veprimtarisë së këtyre organizmave dhe të 
cilat reflektohen në Strategjinë e Zhvillimit  të tij.  
Strategjia e zhvillimit te KLSH-së dhe procesi i implementimit te saj ka qene ne koherencë me 
aspiratat e vendit tone për përafrim me praktikat evropiane dhe normat acquis communautarie të 
BE-së.  
Menaxhimi i ndryshimit dhe zhvillimit institucional është realizuar duke konsideruar 
implementimin e objektivave strategjike si nje proces dinamik duke proceduar me rivlerësimin, 
përditësimin, përshtatur dhe zgjeruar dimensionet objektivave strategjike.  
Njëherazi është proceduar me sigurimin e monitorimit të planit strategjik si një proces, i cili mundëson 
përditësimin e objektivave duke i shtuar vlerë strategjisë për zhvillim institucional. 
KLSH ka kryer ne vijimësi dhe ne nivel periodik vjetor monitorimin e strategjisë së zhvillimit 
institucional duke prodhuar Raportet vjetore të monitorimit te Strategjisë. 
Raportet e monitorimit kane shërbyer edhe si një instrument informimi dhe transparence për 
palët e interesit si publiku, Kuvendi e Komisioni Evropian, dhe të gjitha organizmat 
ndërkombëtare të cilëve u mundësohet në këtë mënyrë vlerësimi i progresit të zhvillimit 
Institucional.  
 
Në përfundim të procesit të monitorimit të implementimit të Strategjisë së Zhvillimit të KLSH-së 
2013-2017, mund të konfirmohet që:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menaxhimi strategjik institucional është udhëhequr drejt normave dhe 
parimeve ndërkombëtare të auditimit të jashtëm publik si dhe në 

konvergjencë të plotë me Strategjinë e Zhvillimit të EUROSAI-t dhe të 
INTOSAI-t duke përmbushur të gjitha pritshmëritë e implementimit 
te objektivave strategjike dhe të aktiviteteve të parashikuara në nivelin 
90 % të tyre , përgjatë gjithë periudhës së implementimit të strategjisë. 
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Mbi Statusin e implementimit të Objektivave Prioritare Strategjike 
 
Objektivi i Parë Strategjik : « Zhvillimi i kapaciteteve institucionale të KLSH  nëpërmjet amendimit dhe 
përsosjes të bazës rregullatore, në përputhje me standardet ndërkombëtare të auditimit dhe praktikat e mira 
evropiane ».   
 
Statusi i implementimit: Permbushur.  
 
Aktualisht KLSH ka një ligj organik bashkëkohor dhe tërësisht në përputhje me standardet e 
INTOSAI-t, të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë në fund të vitit 2014, me ndihmën e 
ekspertizës së Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit të Bashkimit Evropian. Janë miratuar dhe 
janë në funksionim një kuadër i brendshëm rregullator administrativ e organizativ, së bashku me 
Manualet dhe udhëzuesit specifikë në funksion të adoptimit të Standardeve ISSAI duke krijuar 
tashmë për KLSH-në një infrastrukturë të konsoliduar legjislative dhe proceduriale mbi të cilin do 
të vazhdojë të mbështetet veprimtaria audituese e institucionit. 
Prej fillimit të vitit 2012, janë hartuar e miratuar akte nënligjore, rregullat e brendshme të 
organizimit, manuale e udhëzues procedurial për auditimin, mbi bazën e të cilave është organizuar 
dhe vijon të kryhet veprimtaria institucionale në përgjithësi. Kështu, në funksion të drejtpërdrejtë 
të kryerjes së auditimeve janë përgatitur Manualet përkatëse për çdo lloj auditimi:  
i)Manuali Auditimit të Përformancës, i mbështetur nga Indikatorët e Perfomancës;  
ii)Manuali Auditimit të IT, mbështetur nga Objektivat e Kontrollit të Teknologjisë së 
Informacionit, COBIT 4.1;  
iii)Manuali Auditimit Financiar;  
iv) Manuali Auditimit të Përputhshmërisë.  
Hartimi dhe miratimi i Manualeve të Auditimit sipas llojeve u realizua duke harmonizuar gjithë 
elementët e nevojshëm për zhvillimin e procedurave të auditimit në përputhje me ISSAI-te 
specifike përkatëse. 
KLSH, për përmbushjen e objektivit strategjik, për zhvillimin e standardeve kombëtare të 
auditimit, gjatë viteve 2012-2017 ka përkthyer dhe publikuar ISSAI-të e përditësuara si një bazë e 
rëndësishme për zhvillimin e standardeve nga vete institucioni i KLSH-së dhe konkretisht: ISSAI 
100 “Parimet themelore të Auditimit në Sektorin Publik”; ISSAI 200 “Parimet themelore të 
Auditimit Financiar”; ISSAI 300 “Parimet themelore të Auditimit të Performancës”; ISSAI 400 
“Parimet themelore të Auditimit të Përputhshmërisë”. 
Paketa e INTOSAINT si instrument i vetëvlerësimit të Integritetit, lançuar në vitin 2012 nga 
Gjykata e Auditimit e Hollandës, është botuar dhe aplikuar me sukses që prej vitit 2014, rezultatet 
e të cilit kanë qenë pjesë e  Analizës e Vjetore të Performancës Institucionale. Ky proces është 
vijuar edhe në vitet në vazhdim.    
Udhëzues dhe urdhra specifike që mbulojnë çështje më teknike janë përgatitur dhe zbatuar në 
vazhdimësi, duke mbështetur aktivitetin e gjithë trupës audituese, ku përfshihen: treguesit e 
matjes së performancës institucionale; udhëzime për procedurat për ndjekjen dhe dokumentimin 
e punës në auditimin e verifikimit të zbatimit të rekomandimeve, udhëzim mbi rritjen e 
kapaciteteve audituese dhe të cilësisë në auditim, metodologjia e planifikimit vjetor në auditim, 
dokumenti politikave të burimeve njerëzore, rishikimi dhe përditësimi i manualit të performancës, 
zhvillimi i manualit interaktiv të auditimit të IT dhe moduleve standard të trajnimit për auditimin 
IT, zhvillimi i metodologjisë për kontrollin dhe sigurimin e cilësisë etj.  
 
Objektivi i Dytë Strategjik : « Rritja e kapaciteteve audituese dhe e cilësisë së auditimit ».  
 
Statusi i implementimit: Permbushur. 
 
Për përmbushjen e këtij objektivi KLSH u udhëhoq nga parimet dhe praktikat më të mira 
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ndërkombëtare duke e bazuar  zhvillimin metodologjik dhe profesional i burimeve njerëzore në 
dy shtylla kryesore: krijimin dhe forcimin e kapaciteteve te stafit auditues; dhe, sigurimin e 
kryerjes së veprimtarisë audituese në përputhje të plotë me standardet e auditimit të jashtëm 
publik si dhe praktikat e mira të fushës të konkretizuara në manualet e auditimit, rregullore të 
procedurave të auditimit, përmirësimin e raportimit dhe transparencës si dhe trajnimin e 
vazhdueshëm të stafit auditues.  
Në fund të vitit 2017, audituesit e KLSH rezultonin me një mesatare prej 28,5 dite 
trajnimi/auditues duke arritur kështu dhe nivelin më të lartë të këtij treguesi përgjatë gjithë 
zhvillimit të këtij institucioni ndër vite, ose 14 here me shume se viti 2011 me 2,1 ditë 
mesatare trajnimi/auditues.  
Gjatë implementimit të Strategjisë 2012-2017, në përmbushje të angazhimit për njohjen dhe 
zbatimin me rigorozitet të ISSAI-ve, kujdes i veçantë i është kushtuar përmbajtjes së trajnimeve. 
Procesi i analizës së nevojave për trajnim ka bërë të mundur që Programi i Trajnimeve të bazohet 
tek kërkesa dhe të orjentohet nga rezultati duke përfshirë një kuadër të gjerë tematikash. 
Trajnimet në fushën e metodologjisë audituese përfshirë, Standardet Ndërkombwtare të 
Auditimit të INTOSAI-t, Manualet e Auditimit (performancës, financiar, përputhshmërisë e 
rregullshmërisë dhe TI-së) dhe udhëzues specifikë të qasjes dhe teknikave të auditimit kanë zënë 
39% të totalit të trajnimeve; 35% e kanë përbërë trajnime në fushën e kuadrit rregullator dhe 
legjislativ të përgjithshëm në nivel kombëtar dhe institucional të lidhura me veprimtarinë 
audituese si dhe të tjera që kanë impakt në punën e KLSH-së; si dhe, 26% trajnime në çështje 
specifike të auditimit nëpërmjet workshop-eve dhe vizitave studimore në SAI-t homologe, si 
praktika më të mira ndërkombëtare të fushës.  
Në zbatim të Programit të Trajnimit, aktivitetet janë ofruar në 53%  nga ekspertë brenda KLSH-
së, 23% nga ekspertë të jashtëm nga partnerët strategjikë të institucionit jashtë vendit dhe 24 % e 
trajnimeve janë organizuar brenda vendit nga ekspertë të jashtë KLSH-së apo nëpërmjet 
sistemeve ‘e-learning’ në distancë.  
Puna për rritjen e trajnimeve dhe marrjen e eksperiencës drejtpërsëdrejti në auditim nga ekspertë 
të SAI-ve simotra u thellua me nisjen e Projektit të Binjakëzimit me fondet e Bashkimit Evropian 
IPA 2013, me SAI-t e Polonisë (NIK) dhe të Kroacisë si partnere, në mars të vitit 2016. Përgjatë 
vitit 2016 dhe 2017 u organizuan nga ekspertët polakë, kroatë dhe holandezë në total 73 misione 
pranë audituesve të KLSH, duke adresuar rekomandime në drejtim të përmirësimit të kornizës 
rregullatore, të kapaciteteve institucionale përmirësimit të impakteve të veprimtarisë auditese etj.  
KLSH përgjatë procesit të menaxhimit institucional ka konsideruar implementimin e 
rekomandimeve të rezultuara përgjatë zbatimit të projektit duke përfituar në këtë mënyrë nga 
përvoja dhe praktikat më të mira të  SAI-ve partnere.  
Një kthesë e rëndësishme drejt modernizimit të institucionit u shënua me krijimin e  
Departamentit të Auditimit të Performancës, në Tetor të vitit 2012, i cili i parapriu qasjeve të reja 
të auditimit. Krijimi në vitin 2015 i Departamentit të Politikave të Auditimit si udhëheqje 
metodologjike dhe zhvillim profesional, siguroi  njëkohësisht lidhjen e tre elementëve bazë të 
zhvillimit profesional: kërkimin-metodologjinë-trajnimin. Në vitin 2017 ky Departament u 
riorganizua, duke u ngritur në një nivel më të lartë forme organizimi, si Departamenti i 
Metodologjisë dhe Strategjisë së Auditimit, duke iu përshtatur më mirë kërkesave në rritje për një 
institucion modern auditimi sikurse synon të shndërrohet KLSH. 
Në funksion të objektivit të KLSH-së, për të bërë pjesë të veprimtarisë së saj audituese edhe 
Auditimet e Teknologjisë së Informacionit, në vitin 2014 u krijua Drejtoria e Auditimit të TI-së, e 
cila  hodhi bazat e kryerjes së auditimeve të sistemeve të teknologjisë së infomacionit, si 
veprimtari audituese e domosdoshme në kushtet e epokës së sistemeve të dixhitalizuara.  
Gjithashtu, janë përmirësuar strukturat brenda departamenteve ekzistuese si: Departamenti 
Juridik dhe i Zbatimit të Standardeve, brenda të cilit funksionon Drejtoria e Kontrollit të Cilësisë 
dhe Zbatimit të Standardeve; dhe, në përmbushje të kërkesave të ISSAI 40 “Sigurimi i cilësisë” 
është krijuar Sektori i Kontrollit të Cilësisë . 
Gjate gjithë periudhës së implementimit të strategjisë trupa audituese e KLSH-së është zhvilluar 
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mbi të gjitha në drejtim të krijimit të një profili të lartë profesional, me auditues që zotërojnë dije, 
aftësi dhe integritet. Me qëllim përmirësimin e performancës si dhe për të fituar njohuri e teknika 
të reja, një pjesë e audituesve kanë përfunduar studimet universitare në degë të dyta apo zotërojnë 
çertifikata profesionale të njohura në nivel kombëtar e ndërkombëtar si dhe zotërojnë Tituj dhe 
Grada Shkencore. Në zbatim të politikave të zhvillimit profesional, bazuar në marrëveshje dhe 
marrëdhënie me institucionet ndërkombëtare të auditimit, gjatë periudhës 2013-2017, është 
përfituar nga programe internship për periudha 5-6 muaj në Gjykatën Evropiane të Audituesve 
(ECA), Luksenburg, përkatësisht 12 auditues, dhe 5 auditues në Zyrën e Auditimit të Qeverisë 
Amerikane (GAO), eksperienca që vazhdojnë të aplikohen me sukses.  
Procesi i trajnimit të vazhdueshëm funksionon në mënyrë efektive prej vitit 2012, duke u 
përmirësuar në vijimësi, tashmë ka marrë formën e një sistemi të konsoliduar dhe  reflekton 
mesazhin e Kongresit të XXII të INTOSAI-t, Dhjetor 2016, në Abu Dhabi, ku 192 SAI-t anëtare 
ranë dakord “.. për të përcaktuar profesionalizimin si një proces të vazhdueshëm, me të cilin audituesit dhe 
organizatat e tyre SAI-t sigurojnë nivele të larta të ekspertizës, kompetencës, sjelljes etike dhe të cilësisë, 
mbështetur në standardet profesionale (ISSAI).” 
 
Objektivi i Tretë Strategjik : « Përmirësimi i cilësisë dhe shtimi i numrit të auditimeve të performancës » 

 
Statusi i implementimit: Përmbushur. 
 
Me miratimin e Ligjit 154/2014, KLSH u mandatua për të realizuar auditime performance në 
mënyrë eksplicite dhe specifike, me akses të pakufizuar, si në subjekte, ashtu edhe në 
informacion, sikurse dhe me të drejtën për të raportuar në Kuvend me auditime individuale 
performance.  
Ky dokument themeltar për performancën u pasua dhe detajua nga Manuali i Auditimit të 
Performancës dhe nga Seti i Indikatorëve të Matjes së Performancës, botuar në Prill 2015. Të dyja 
këto dokumente janë ndërtuar sipas frymës perëndimore që aplikohet për këtë lloj auditimi nga 
SAI-t simotra të Sllovenisë, Hollandës, Suedisë e Britanisë së Madhe. Gjithashtu, letrat e punës që 
përdoren në auditimin e performancës u përgatitën dhe implementuan me sukses, por unifikimi i 
tyre me praktikën e përgjithshme të KLSH-së në këtë drejtim ka ende rrugë për të përshkuar. 
 
Auditimi i performancës u rrit në numër dhe cilësi sipas parashikimeve. Tregues të cilësisë në rritje 
janë impakti në Kuvend, ku raporti i auditimeve të performancës që diskutohen dhe kërkohen 
nga Komisionet Parlamentare ka ardhur në rritje. 
 
Gjatë periudhës 2012-2017 janë zhvilluar 58 auditime performance ose pesë herë më shumë 
auditime performance se gjithë periudha e mëparshme 10-vjeçare, 2002-2011. Për vitin 2017, 
numri i auditimeve të performancës u rrit me 20% në krahasim me vetëm një vit më parë, duke 
arritur në 15 auditime. Tregues të cilësisë në rritje janë impakti në Kuvend, ku raporti i auditimeve 
të performancës që diskutohen dhe kërkohen nga Komisionet Parlamentare ka ardhur në rritje 
 
Gjate periudhës së implementimit të Strategjisë Departamenti i Auditimit të Performancës 
bashkëpunoi suksesshëm në auditime paralele dhe të pilotuara nga të huajt, angazhoi ekspertë në 
fushat e mjedisit, sportit, gazetarisë, energjisë, sociologjisë dhe ekonomisë, organizoi workshop-e 
e konferenca me akademikë, profesorë e kërkues të rinj shkencorë, ngriti grupe të përbashkëta 
pune me audituesit e departamenteve të tjera dhe inicijoi e përfundoi auditime të përbashkëta me 
SAI-et rajonale.  
Në terma institucionalë, bashkëpunimi i auditimit të performancës me palët e interesit pasqyron 
realizimin e vizionit të hierarkisë drejtuese dhe veçanërisht Kryetarit, artikuluar në Strategjinë 
2013-2017.  
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Objektivi i Katërt Strategjik : « Zhvillimi dhe Konsolidimi i auditimeve në sistemet e teknologjisë së 
informacionit ». 
 
Statusi i implementimit: Përmbushur. 

 

KLSH duke nisur nga viti 2012 ka ndjekur politika konsekuente për zhvillimin e Auditimin të 
Teknologjisë së Informacionit. Në Ligjin nr. 154/2014, institucioni u mandatua për të realizuar  
auditime të teknologjisë së informacionit si një lloj i veçantë i auditimi, nëpërmjet të cilit, KLSH  
mbledh dhe vlerëson provat, për të përcaktuar nëse një sistem kompjuterik mbron asetet, ruan duke 
përdorur burimet në mënyrë efiçiente. Gjatë viteve 2012-2017 janë hedhur hapa drejt zhvillimit të  
auditimit IT nëpërmjet: rekrutimit të punonjësve të rinj; kryerjes së ndryshimeve të nevojshme ligjore dhe  
organizative, zhvillimit të kapaciteteve audituese; pajisjes me metodologjinë e duhur si dhe trajnimin dhe certifikimin  
nga organizatat ndërkombëtare të audituesve IT të KLSH.  
Në Strategjinë e Zhvillimit 2013-2017 të KLSH u prezantua për herë të parë objektivi ambicioz i 
zhvillimit të auditimeve të Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit, duke krijuar Drejtorinë e 
Auditimit të Teknologjisë së Informacionit në dhjetor të vitit 2014 dhe realizuar auditimet e para 
të këtij lloji, ndërkohë që është punuar për të miratuar kuadrin e plotë rregullativ . 
Teknikat CAAT, IDEA dhe konceptet e teknologjisë së informacionit po përdoren në procesin 
auditues nga të gjithë departamentet e KLSH-së. Në funksion të konsolidimit të përvojës të 
përfituar gjatë përdorimit të këtyre teknikave, nën moton “experentia mutua omnimus prodest/ 
nga eksperienca e përbashkët përfitojmë të gjithë, është zhvilluar procesi rishikimi mes kolegësh 
apo Peer Revieŵ , nga Drejtoria e IT të SAI të Zvicrës.  
Në historinë e tij dy vjeçare, trupa e auditimit të TI-së , edhe pse modestë në numër dhe  
kapacitete dhe eksperiencë përfaqësohet me  auditime të TI-së në të cilat janë identifikuar 
rezultate domethënëse për një fushë të pa prekur më parë sikurse janë Sistemet e Teknologjisë së 
Informacionit. Megjithatë mbetet sfidë e vazhdueshme përvetësimi i teknikave të auditimit të TI-
së në një shkallë më të gjërë nga trupa audituese, për sa kohë sistemet e integruara të 
informacionit po përdoren në shkallë të gjerë në administratën publike. 
 
Objektivi i Pestë Strategjik « Rritja e kontributit të KLSH-së në sigurimin e qeverisjes së mirë duke 
kontribuar në luftën kundër korrupsionit » 
 
Statusi i implementimit: Përmbushur. 
 
Kontrolli i Larte i Shtetit, gjatë gjithë periudhës së implementimit të strategjisë e ka orientuar 
aktivitetin auditues drejt sfidave të mirëqeverisjes publike, duke synuar forcimin e llogaridhenies 
dhe transparences, si dhe ne thellimin e luftës ndaj korrupsionit në të gjitha nivelet e qeverisjes.  
Edhe pse standardet e INTOSAI-t, të cilat institucioni po i zbaton tashmë gjerësisht në punën e 
tij, nënvizojnë rolin këshillues dhe rekomandues të institucioneve supreme të auditimit në drejtim 
të parandalimit të sjelljeve korruptive dhe abuzimeve me fondet publike, mjedisi në të cilin KLSH 
operon, si dhe nivelet e korrupsionit të qeverisjes së vendit, i kanë imponuar institucionit një 
qëndrim të balancuar ndërmjet rolit parandalues të tij me rolin zbulues dhe denoncues te 
mashtrimit financiar dhe korrupsionit.  
Angazhimi i KLSH në luftën kundër korrupsionit në gjashtë vitet e fundit tregoi vazhdimësinë e 
vendosmërisë të shprehur në Platformën për zhvillimin e KLSH në fundvitin 2011, se ..lufta ndaj 
korrupsionit dhe roli parandalues i KLSH ndaj veprimeve korruptive dhe abuzive me pronën shtetërore do të jenë 
politika dhe veprime qendrore në Strategjinë e zhvillimit të institucionit.1 

                                                      
1 Projekt-Ide paraqitur pranë Komisionit për Ekonominë dhe Finanacat të Kuvendit të Shqipërisë nga Dr, Bujar Leskaj, 14 

Dhjetor 2011, parag.2, faqe 7. “ 4 Vjet Auditim i Jashtëm Publik”, Bujar Leskaj,  Seria : Botime KLSH 11/2016/62, 2016    
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Per 6 vitet e fundit, 2012-2017, per çdo 1 lek te shpenzuar nga ky institucion per veprimtarine e 
tij, ai ka kerkuar per shdemtim ne Buxhetin e Shtetit çdo vit mesatarisht nga 108.7 leke.  Jane 
gjithsejt mbi 4 miliardë euro demet ekonomike ndaj Buxhetit te Shtetit dhe fondet e perdorura pa 
ekonomi, efektshmeri dhe efiçience, qe ky institucion ka zbuluar dhe denoncuar. Vetem gjate vitit 
2017, KLSH  zbuloi dem ekonomik për 85.8 milion Euro. 
Pjesë e pandarë e këtij kontributi, ka qenë edhe angazhimi institucional i KLSH-së në luftën 
kundër korrupsionit, ku që nga viti 2012 deri në fund të vitit  2017, janë dërguar pranë 
organit të Prokurorisë, 266 kallëzime penale për 847 nëpunës dhe ish-nëpunës të 
administratës publike. Angazhimi i KLSH në luftën kundër korrupsionit në gjashtë vitet e fundit 
tregoi vazhdimësinë e vendosmërisë të shprehur në Platformën për zhvillimin e KLSH në 
fundvitin 2011, se ..lufta ndaj korrupsionit dhe roli parandalues i KLSH ndaj veprimeve 
korruptive dhe abuzive me pronën shtetërore do të jenë politika dhe veprime qendrore në 
Strategjinë e zhvillimit të institucionit.  KLSH në 6 vitet e fundit, 2012-2017, ka adresuar çdo javë 
një Kallëzim Penal, për zyrtarët e nivelit të ulët, të mesëm dhe të lartë, të konstatuar me shkelje të 
rënda nga auditimet e KLSH, apo e shprehur ndryshe 1 kallëzim për çdo 3 auditime. 
 

 Objektivi i Gjashtë Strategjik ; « Rritja e ndikimit përmes komunikimit dhe bashkëpunimit ». 

Statusi i implementimit: Përmbushur. 
 
Strategjia e komunikimit te KLSH-se 2017-2019.  
 
KLSH ka integruar elementë modernë të komunikimit dhe ka miratuar ne Korrik te vitit 2017 
Strategjinë e Komunikimit 2017-2019, duke synuar të përçojë zërin e qytetarit dhe të publikut 
nëpërmjet auditimeve dhe raportimeve për gjetjet dhe rekomandimet e tyre. Strategjia e 
komunikimit thekson marrëdhëniet e KLSH me publikun dhe Kuvendin, duke përfshirë edhe 
partnerë të tjerë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.  
-Trajtimi i ankesave te qytetareve  
Duke e zbatuar moton e Institucioneve Supreme tw Auditimit ; “Për të vepruar si shërbestar i 
qytetarit”, KLSH në fokus të politikave të komunikimit ka konsideruar trajtimin e ankesave dhe 
letrat nga qytetarët. Rëndësia që i është kushtuar këtij komponenti nga KLSH gjatë 
implementimit të PSZH 2013-2017, tregohet në numrin e letrave dhe ankesave të adresuara gjatë  
periudhës së implementimit të kësaj Strategjie, të cilat gjatë vitit 2017 arritën në 623 letra  kundrejt  
vetëm 67  të adresuara në vitin 2011, pra rreth 10 fish më shumë. 
-Publikimet e KLSH-se  
Një vlerë e shtuar e KLSH-së, në gjashtë vitet e fundit (2012-2017), në fushën e komunikimit dhe 
të transparencës së institucionit është kolana e botimeve të saj, e cila ka arritur në fund të vitit 2017 në 
83 tituj, nga vetëm 12 botime modeste të periudhës 1992-2011. Çdo vit dinamika e botimeve të 
institucionit rritet me 10%, duke synuar që për periudhën Janar 2012- Dhjetor 2018 të arrijë në 
100 libra të botuar.  
Publikimet dhe botimet e KLSH-së mbulojnë një larmishmëri të gjerë të tematikave që trajtojnë 
dhe, njëkohësisht, sasia e informacionit që përmbajnë këto botime konfirmojnë zbatimin në 
praktikë të detyrimeve ndërkombëtare të angazhimit të institucioneve të auditimit edhe në fushën 
e botimeve të dokumentacionit, për t’i mundësuar qytetarëve një akses më të gjerë.  
-KLSH ne media  
Në fund të vitit 2017, institucioni ka qenë i pranishëm me rreth 100 kronika më shumë se vitin e 
kaluar dhe disa herë më shumë me informacione dhe mesazhe në median e shkruar duke 
gjashtëfishuar praninë e tij në mediat audiovizive, krahasuar me vitin 2010, duke u prezantuar në  
median e shkruar me 840 artikuj, njoftime, editoriale dhe komente analitike. Për pesë vite 2013-
2017, audituesit e KLSH kanë botuar 521 artikuj, ese, editoriale, analiza e profile në median e 
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shkruar, të cilat janë botuar të përmbledhura në 9 volume, duke vijuar një traditë pozitive dhe 
inovative të nisur në vitin 2013. 
-Marredhenjet me Parlamentin  
Komunikimi me Parlamentin, ka njohur një dimension të ri. Viti 2016 shënoi një moment tepër 
të rëndësishëm për zhvillimin e marrëdhënieve KLSH-Parlament sipas standardeve më të mira 
europiane. Kuvendi miratoi Rezolutën për Vlerësimin e veprimtarisë së Kontrollit të Lartë të 
Shtetit për vitin 2015, duke vlerësuar progresin e arritur nga institucioni në përafrimin e punës së 
tij audituese me standardet ndërkombëtare të fushës. Kjo Rezolutë shpreh angazhimin maksimal 
të Kuvendit, me qëllim përmirësimin e bashkëpunimit si dhe për mundësinë e krijimit të 
Nënkomisionit parlamentar brenda Komisionit për Ekonominë dhe Financat për të monitoruar 
në mënyrë sistematike aktivitetin e KLSH-së dhe veçanërisht për zbatimin e rekomandimeve të 
KLSH-së nga institucionet ekzekutivit. 
-Marreveshjet e bashkëpunimit institucional 
Si një risi në fushën e komunikimit, marrëdhëniet me organizatat dhe institucionet 
ndërkombëtare, SAI-t homologe si dhe organizata profesionale dhe të shoqërisë civile brenda 
vendit janë institucionalizuar nëpërmjet nënshkrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit midis 
tyre dhe KLSH. Gjatë gjashtë viteve të fundit janë lidhur 9 Marrëveshje Bashkëpunimi me 
Institucione Shtetërore, 27 Marrëveshje me Organizata të Shoqërisë Civile, Universitete dhe Zyra 
të Programeve Ndërkombëtare si dhe 15 me Institucione Homologe të vendeve anëtare të BE-së 
dhe rajonit. Kjo qasje e ndjekur që në fillim të vitit 2012, flet për shndërrimin e KLSH-së nga një 
institucion i mbyllur në një institucion të hapur për vitet në vijim. 
-Transparenca institucionale  
Për më tepër, KLSH hapi dyert për publikun e gjerë nëpërmjet organizimit të “Java e hapur”, për 
një periudhë 5 vjeçare, 2012-2016, duke ofruar informacion, transparencë dhe komunikim të 
drejtpërdrejtë të institucionit me publikun. Kjo eksperiencë u zhvillua më tej në Nëntor vitin 
2017, ku institucioni u ofroi qytetarëve shqiptar “Muajin e hapur” me zhvillimin e 49 aktiviteteve, 
si seminare dhe prezantime për ta sjellë veprimtarinë e institucionit sa më pranë qytetarit.  
-Konferencat dhe revistat shkencore 
Instrumente të zhvillimit të kërkimit shkencor, janë konsideruar Konferencat Shkencore, të cilat ndër 
vite kanë trajtuar tema që mbartin motot e kongreseve të INTOSAI-t dhe EUROSAI-t. Në vitin 
2012, tema Konferencës së I-rë “87 vjet KLSH në 100 vjet shtet shqiptar”, me natyrë historike 
shënoi rrugëtimin për kërkimin shkencor në drejtim të çështjeve të tjera të fushës së auditimit 
publik që u trajtuan me profesionalizëm në konferencat e mëtejshme:  Konferenca e II-të me 
temë “Roli i SAI-t për një menaxhim publik të përgjegjshëm në sfidat e sotme”, Dhjetor të vitit 
2013,  Konferenca e III-të, “Auditimi Kombëtar në shërbim të qeverisjes kombëtare”, Tetor 
2014, Konferenca e IV-t Shkencore “Analiza e Riskut”, në Qershor të vitit 2016 dhe në Tetor 
2017, Konferenca e V-të Shkencore e KLSH-së me temë: “Të auditosh për qëndrueshmëri dhe 
zhvillim” e realizuar në bashkëpunim me Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës dhe me 
Fondacionin Turk, “Bashkëpunimi akademik për Kontabilitetin”. Këto konferenca shkencore 
janë afirmuar si një forum i rëndësishëm i përvitshëm për të vendosur një komunikim të 
drejtpërdrejtë, përmes prezencës së theksuar të mediave, për të transmetuar tek qytetarët arritjet, 
sfidat, problematikat dhe idetë e reja për menaxhimin e shëndoshë të financave publike duke 
përfshirë ekspertë të fushës profesionale, akademike si dhe shoqërinë civile.  
Revista Shkencore “Auditimi Publik” e botuar për herë të parë në vitin 2012 , me iniciativën e 
Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Bujar Leskaj,  iu është ofruar lexuesve nga grupet e 
interesit,  të cdo niveli si një botim periodik 4-mujor në fushën e kërkimit, shkencës dhe 
informacionit. Kjo revistë e botuar në dy gjuhë , Shqip dhe Anglisht,  mbledh dhe pasqyron idetë 
dhe opinionet në fushën e, auditimit, kontabilitetit dhe financës publike në përgjithësi në Shqipëri 
dhe vende të tjera. 
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1. QËLLIMI I MONITORIMIT 
 
Qëllimi i Raportit të Monitorimit të PSZH, 2013-2017 të rishikuar, është të monitorojë progresin e 
bërë kundrejt objektivave të vendosur në planifikim si dhe të monitorojë efektivitetin e politikave 
të vendosura nëpër arritjen e vizionit dhe misionit të caktuar në Planin e Zhvillimit Strategjik të 
KLSH.  
Ky dokument trajton ne mënyrë progresive arritjet implementimin e objektivave te strategjisë se 
zhvillimit deri ne 31 Dhjetor 2017 dhe qe përfaqëson njëherazi dhe përfundimin e periudhës se 
zbatimit te kësaj strategjie.  
Raporti i Monitorimit rivlerëson nivelin e përmbushjes së indikatorëve të vendosur në  Planin e 
Veprimit si në aspekte të përmbajtjes ashtu dhe kohës së realizimit të tyre. 
Raporti i Monitorimit të Planit Strategjik të Zhvillimit të KLSH, 2013-2017, i rishikuar jep një 
pamje të situatës aktuale të zhvillimit dhe arritjeve të deritanishme të institucionit dhe ka shërbyer si 
baze për përgatitjen dhe hartimin e zhvillimeve strategjike për periudhën e 2018-2022. Në mënyrë më specifike 
Raporti i Monitorimit PSZH sherben: 
 

 Si udhërrëfyes për procesin e vendimmarrjes menaxheriale; 

 Vlerësimin e efektivitetit te politikave dhe strategjive të përfshira; dhe 

 Matjen e ndryshimeve të rëndësishme në ambientin e veprimtarisë së KLSH.  
 

 

2. FORMA E RAPORTIMIT 

 
Raporti Monitorimit të PZHS të KLSH, është ndërtuar në dy pjesë duke përshirë: pjesën 
përshkruese ku analizohet statusi i implementimit të secilit objektiv, nën-objektiv dhe element 
specifik, si dhe pjesën tabelore përmbledhëse  me një funksion të ndërlidhur ndërmjet objektivave 
dhe/ose nën objektivave,veprimtarive, indikatorëve dhe statusin e implementimit. Në  matricë 
evidentohen strukturat zbatuese, afatet e zbatimit, aktori i zbatimit, jepet informacioni se kush janë 
treguesit e suksesit dhe monitorimit si dhe statusi i implementimit. 
 
 

3. PERIUDHA E RAPORTIMIT DHE AFATI KOHOR I RAPORTIMIT 
 
Monitorimi është një proces periodik. Monitorimi i implementimit të objektivave reflekton punën e 
bërë deri në këtë moment të veprimtarisë  dhe periudha e raportimit fillon nga është nga momenti i 
miratimit të strategjisë nga Kryetari.  
Ky raport Monitorimi eshte hartuar ne vijim te Raportit te Monitorimit te Strategjise se miratuar 
me Vendimin nr 148 date 15.11.2017dhe qe përfshinte periudhen 12 mujore 1 korrik 2016 deri më 
30 Qershor 2017. 
Ky Raport Monitorimi jep informacione per arritjet e KLSH-se per te gjithe periudhen e 
implementimit te Strategjise duke u fokusuar në  informacione dhe tregues që i përkasin periudhës 
ne vijim deri më 31 Dhjetor 2017. Përmbajtja e Raportit është hartuar në përputhje me politikat 
dhe kuadrin ligjor aktual, Standardet e Auditimit dhe Rregullave mbi të cilat KLSH ushtron 
veprimtarinë.  
 

4. PROCEDURAT E PËRGATITJES SE RAPORTIT 
 
Ky dokument është hartuar në bazë të Urdhrit nr. 42 të Kryetarit të KLSH-së për Miratimin e 
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Strategjisë së Zhvillimit të KLSH-së, 2015 – 2017, e ripunuar, Rregullores së Brendshme të 
Organizimit dhe Funksionimit Administrativ të KLSH dhe Rregullores së Procedurave të 
Auditimit në KLSH. Kërkesat e akteve të mësipërme përcaktojnë detyrimin e KLSH për të 
monitoruar në mënyrë të vazhdueshme implementimin e Planit Strategjik të Zhvillimit, për të 
siguruar koherencë të informimit dhe arritjen e masave në kohë për të përmirësuar situatën nëse 
është e nevojshme.  
 
 

5. PËRSHKRIMI I IMPLEMENTIMIT TË OBJEKTIVAVE TË STRATEGJISË 

 

Mandati, Misioni, Vizioni dhe Vlerat i Kontrollit të Lartë të Shtetit kanë përcaktuar  dimensionet e 
shtrirjes së zhvillimeve strategjike të institucionit të cilat kanë realizuar vlerat e institucionit. Analiza 
e mjedisit strategjik në aspekte të pikave të forta dhe mundësive të para në këndvështrimin e 
kufizimeve të dobësive dhe kërcënimeve kanë bërë të mundur që KLSH të vendosë objektiva 
strategjike për periudhën 2015 -2017. 
Viti 2017 përfaqësoi vitin e fundit të zbatimit të Strategjisë së Zhvillimit të Kontrollit të Lartë të 
Shtetit  2013-2017. Objektivat strategjikë të institucionit kanë ecur paralel me objektivat e Planeve 
Strategjike 2011-2016 te INTOSAI-t dhe 2011-2017 te EUROSAI-t, dy organizatat e komunitetit 
të institucioneve supreme publike të auditimit në Evrope dhe botë. Monitorimi i zbatimit të kësaj 
Strategjie ka sjellë bilancin e pesë viteve 2013-2017 të konsolidimit të reformës institucionale në 
KLSH dhe krijimit të një modeli institucional që afron me modelet më të përparuara të 
institucioneve supreme të auditimit në Evropë. Bazuar në nivelin e treguesve te Kornizës se Matjes 
së Performancës se nje Institucioni Suprem Auditimi, dokument i miratuar si standard ISSAI në 
Kongresin e fundit të INTOSAI-t, aktivitetet e përcaktuara në Strategjinë e Zhvillimit 2013-2017 
janë realizuar në masën 90  %. 
 
OBJEKTIVI NR. 1. ZHVILLIMI I KAPACITETIT INSTITUCIONAL TË KLSH. 
AMENDIMI I BAZËS RREGULLATORE TË KLSH-SË NË PËRPUTHJE ME 
STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË AUDITIMIT DHE PRAKTIKAT E MIRA 
EVROPIANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolli i Lartë i Shtetit- ALSAI si një anëtar i INTOSAI-t, gjatë viteve, dhe në mënyre të  
dukshme në pesë vjecarin e fundit ka miratuar një vizion afatgjatë zhvillimi për sistemin e auditimit  
shtetëror.  
Aktivitetet zbatuese janë hartuar për të adresuar problemet sistemore dhe për të vendosur 
prioritetet përfshirë forcimin e pavarësisë të auditimit të jashtëm publik dhe sigurimin e 
përmirësimit të qëndrueshëm të kapaciteteve të tij në përputhje me shembujt e suksesshëm të 
organeve publike. 
Së bashku me iniciativat për krijimin dhe zhvillimin e infrastrukturës ligjore dhe rregullatorë, 

OBJEKTIV I REALIZUAR:  

Aktualisht KLSH ka një ligj organik bashkëkohor dhe tërësisht në përputhje me standardet 

e INTOSAI-t, te miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë ne fund te vitit 2014, me ndihmën e 

ekspertizës së Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit të Bashkimit Evropian. Janë miratuar 

dhe janë në funksionim një kuadër i brendshëm rregullator administrativ e organizativ së 

bashku me Manualet dhe udhëzuesit specifikë në funksion të adoptimit të Standardeve 

ISSAI 
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KLSH ka ndërmarrë dhe realizuar iniciativa konkrete në hartimin akteve legjislative që rregullojnë 
dhe lidhen me auditimin publik. Në nivelin metodologjik, KLSH është përqendruar në forcimin e 
zhvillimit institucional duke harmonizuar veprimtarinë e tij me ISSAI dhe standardet e tjera 
profesionale të fushës së auditimit. Harmonizimi parashikon përmirësimin e cilësisë së standardeve 
që do të përmbushin nevojat e audituesve dhe do të sigurojë auditim tëpërshtatshëm dhe efektiv. 
Duke përmirësuar mënyrën se si veprimtaria audituese strukturohet dhe implementohet e 
udhëhequr nga standardet dhe praktikat më të mira të profesionit auditues, KLSH ndihmon në 
sigurimin e transparencës dhe llogaridhënies më të mirë të organeve ekzekutive dhe ndihmon në 
parandalimin e shkeljeve dhe mashtrimit, duke rritur kështu nivelin e besimit të publikut në 
qeverisjen publike.  
 
KLSH në veprimtarinë e saj të auditimit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në 
kuadrin legjislativ të Shtetit Shqiptar dhe në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të pranuara  
INTOSAI-t (ISSAI). Zhvillimi institucional i referohet forcimit të kapaciteteve institucionale, duke 
u bërë një institucion model i qeverisjes së mirë në sektorin publik. KLSH synon të krijojë një 
model të qeverisjes së mirëbrenda institucionit, nëpërmjet rritjes së transparencës së veprimtarisë së 
saj, pjesëmarrjen e palëve të interesuara, përdorimin ekonomik dhe efektiv të burimeve, 
promovimin e përgjegjësisë individuale dhe institucionale, krijimin e një kulturës së pa tolerueshme 
për konfliktin e interesit, parregullsive dhe mashtrimit. Ky objektiv është detajuar në tre nën 
objektiva ai i lobimit që amendimet e ligjit të miratohen në Kuvend dhe në vijimësi të tij përpilimi i 
rregullimeve të brendshme si dhe intensifikimi i marrëdhënieve më Kuvendin. 
Objektivi strategjik i zhvillimit të kapaciteteve institucionale të KLSH nëpërmjet 
amendimit dhe përsosjes të bazës rregullatorë në përputhje me standardet ndërkombëtare 
të auditimit dhe praktikat e mira evropiane është detajuar në tre nën objektiva:  

1.1) Lobimi mbi amendimet e ligjit për miratimin në Kuvend dhe në vijimësi të tij  

1.2) Hartimi dhe përmirësimi i rregulloreve, manualeve dhe udhëzimeve specifike 

1.3) Intensifikimi i marrëdhënieve me Kuvendin. 

Nën-objektivi 1.1: Lobim që amendimet e ligjit të miratohen në Kuvend 
 
Miratimi i Ligjit 154/2014“Mbi Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit në 
Republikën e Shqipërisë”  shënoi një kthesë të rëndësishme ne zhvillimin institucional të KLSH 
dhe mundësoi t’i hapet rrugë jetësimit të reformave thelbësore në fushën e auditimit të jashtëm 
publik në Shqipëri.  
Ligji organik i KLSH i mbështetur fuqishëm nga partnerët evropianë si Drejtoria e Përgjithshme e 
Buxhetit në Komisionin Evropian dhe SIGMA/OECD, ofron bazat që KLSH si institucion i 
auditimit publik të ushtrojë veprimtarinë në përputhje me kërkesat  e Standardeve Ndërkombëtare 
të Auditimit  si dhe praktikave më të mira të profesionit mbarë botërorë.  
 
Statusi i implementimit : Realizuar. 
 

Nën-Objektivi 1.2: Rregullat e brendshmedo të duhet të zhvillohen në disa fusha 
 
Krijimi dhe zhvillimi i konceptit të ri të auditimit publik, vuri në dukje domosdoshmërinë e 
ridimensionimit dhe përshtatjes së kuadrit tërësor rregullator e organizativ mbi bazën e të cilit 
organizohet dhe zhvillohet veprimtaria e Institucionit më të Lartë Shtetëror të Auditimit.  
I hartuar në përputhje të plotë me Standardet Ndërkombëtarë të fushës së auditimit të jashtëm 
publik, Ligji për Kontrollin e Lartë të Shtetit shtroi themelet mbi bazën e të cilave do të ndërtohej 
korniza rregullatorëe proceduralë e funksionimit të institucionit, përfshirë dimensionet 
metodologjike e organizative. 
 Ne vijimesi jane hartuar e miratuar akte nënligjore, rregullat të brendshme të organizimit, manuale 
e udhëzues procedural për auditimin  mbi bazën e të cilave është organizuar dhe vijon të kryhet 
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veprimtaria institucionale në përgjithësi.  
Ky dimension përfshin përmbushjen e aktiviteteve të parashikuara në Strategjinë e Zhvillimit 2013 
– 2017 , të rishikuar  të konkretizuar në hartimin dhe miratimin e dokumenteve sa më poshtë:  
Aktivitetet:  
 
1.2.1. - Hartimi  i  Kodit të përditësuar  të Etikës dhe rregullave të sjelljes - Vendim i Kryetarit të 
KLSH,  Nr. 56,  datë  30.04.2015 “Për miratimin  e Kodit  Etik të KLSH-së”;  Politikat e 
integritetit janë implementuar duke shpenzuar një pjesë të konsiderueshme të fondeve buxhetore 
në këtë drejtim si kryerja e trajnimeve brenda dhe jashtë vendit, apo publikimeve të ndryshme si: 
1. Standartet e Auditimit INTOSAI , ISSAI 30 “Kodi etik”, viti 2012.  
2. Metodologjia INTOSAINT, Viti 2014. 
3. Etika në Institucionet Supreme te Auditimit dhe në institucionet e tjera publike, Viti 2014. 
4. Kodi Etik i KLSH-së, Viti 2015 
4. ISSAI 30 – Kodi Etikës miratuar ne Kongresin e INTOSAI-t ne Dhjetor 2016, Viti 2017. 
5. Udhërrefyesi “Auditimi i etikës në organizatat e sektorit publik, Viti  2017. 
6. Udhërrëfyesi “Si të implementojmë ISSAI 30 ”, Viti 2017.   
 
Statusi i implementimit : Realizuar 
 
1.2.2. - Strategjia  e  Menaxhimit   Riskut  të  KLSH-së  2015-2017  dhe regjistri i Riskut – Vendim 
i  Kryetarit Nr. 41,  datë  30.03.2015 “Për miratimin e strategjisë së menaxhimit të riskut për 
KLSH”; 
 
Statusi i implementimit : Realizuar 
 
1.2.3. - Rishikimi i Rregullores së Brendshme të Organizimit dhe Funksionimit të KLSh-së - 
Vendim  i  Kryetarit të KLSH, Nr. 85, datë 30/06/2015 për “Rregulloren e brendshme të 
organizimit dhe Funksionimit të KLSH-së”; Rregullorja e procedurave te Auditimit miratuar me 
Vendim te Kryetarit nr 107 datë 08.08.2017 “Per miratimin e Rregullores se Procedurave të 
Auditimit”.  
Statusi i implementimit : Realizuar 
 
1.2.4 - Rishikimi i strukturës organizative dhe hartimi i përgjegjësive të njësive organizative në KLSH – 
Ndryshimet dhe zhvillimet që kanë ndodhur në ambientin veprues të KLSh-së gjatë viteve të fundit, 
kryerja e reformave të zhvillimit institucional, nxorën në pah nevojën për rishikim dhe përshtatje të 
strukturës organizative dhe formave të bashkëveprimit midis njësive të Insitucionit. 
Ndryshimet e Strukturës organizative kanë konsideruar mundësinë e plotësimit të strukturës 
organizative në funksion të një menaxhimi efektiv institucional, dhe një strukture sa më të qartë dhe 
të një shtresëzimi sa më optimal. Rishikimi ka konsideruar ndryshime të mundshme të përgjegjësive 
dhe ndarje të roleve si për funksionet primare audituese ashtu dhe ato mbështetëse duke synuar një 
hierarki të përshtatshme dhe linja të qarta raportimi Po kështu është synuar që të adaptohet një 
strukturë organizative fleksibël dhe që reflekton kërkesat e “COSO model” kundrejt pesë 
komponentëve për të siguruar sisteme efektive të kontrollit të brendshëm duke formuar në këtë 
mënyrë një system të integruar që reagon në mënyrë dinamike ndaj ndryshimit të kushteve 
eventuale.  
Për vitin 2017, me anë të Vendimit nr. 4, datë 27.01.2017  të Kryetarit të KLSH, “Për Strukturën e 
Renditjes së Punëve, Klasifikimin e Vendeve të Punës dhe Nivelin e Pagave në KLSH”, i ndryshuar 
u hartua struktura e re e KLSH-se . 
Ndryshimet strukturore pergjate vitit 2017 u kryen bazuar edhe në rekomandimet e adresuara nga 
ekspertet e huaj përgjatë procesit të implementimit të projektit IPA aktivitetit “Shqyrtimi i 
strukturës aktuale”, sipas të cilit u rekomandua emërimi i struktures së Drejtorit të Përgjithshëm u 
ndyshua struktura aktuale me emërimin e postit të Drejtorit të Përgjithshëm me fokus 
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“performancën e veprimtarise audituese institucionale”. 
 
 
Në funksion të arritjes së pritshmërive për modernizimin institucional si dhe implementimin e 
Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI, përgjatë vitit 2017 vijoi konsolidimi i 
funksionimit të Departamentit të Performances  
i krijuar qe në fillim të vitit 2012. Me vendimin e Kryetarit nr 7 datë 10.02.2017 u krijua 
Departamenti i Strategjisë dhe Metodologjisë së Auditimit, boshti kryesor i veprimtarisë të të cilit 
është hartimi dhe zhvillimi i politikave të auditimit, strategjive të zhvillimit, monitorimit te tyre 
zhvillimit të metodologjive manualeve si dhe mbështetja e departamenteve të auditimit gjatë 
ushtrimit të funksioneve të tyre audituese. Po kështu vijoi konsolidimi i Departamenti Juridik dhe i 
Zbatimit të Standarteve, në përberjen e së cilës është ngritur dhe funksionon Drejtoria e Kontrollit 
të Cilësisë dhe Zbatimit të Standardeve si dhe Drejtoria e Juridike” strukture kjo në nje linjë dhe në 
përmbushje të objektivit strategjik të kryerjes së veprimtarisë audituese në një linjë me Standartet 
Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI si dhe forcimit të komponentit të kontrollit dhe sigurimit të 
cilësisë konform kërkesave të ISSAI 40 “Sigurimi i cilësisë”. Në funksion të objektivit të KLSH-së, 
për të bërë pjesë të praktikave të saj audituese dhe Auditimet e Teknologjisë së Informacionit 
pergjate vitit 2017 vijoi konsolidimi i  drejtorise e se Auditimit të Teknologjise dhe 
Informacionit. 
 
1.2.5; 126 - Hartimi i rregullave dhe rishikimi procedurave për certifikimin e stafit të auditimit – Si 
pjesë e rëndësishme e Strategjisë së Burimeve Njerëzore, zhvillimi profesional i audituesve mbetet 
në fokus të reformimit institucional.  Që prej vitit 2013, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka krijuar një 
sistem të Trajnimit dhe Zhvillimit Profesional të Audituesve. Sistemi përfshin identifikimin dhe 
vlerësimin periodik të nevojave për trajnim, dhe hartimin dhe miratimin e përvitshëm të Programit 
Vjetor të Trajnimit dhe Zhvillimit Profesional të Stafit të KLSH.  
Udhëzuesi për procedurat e reja të certifikimit  dhe 1.2.6 - Rregullat e procedurave për certifikimin 
e stafit të auditimit janë në proces dhe objekt dhe komponente te veçante te parashikuar pergjate 
implementimit te  Projektit IPA 2013  “Forcimi i kapaciteteve të auditimit te jashtëm”, i cili nisi të 
implementohej në KLSH në mars të vitit 2016 ka vijuar të zbatohet në mënyrë të suksesshme edhe 
gjate gjithe vitit 2017.  
 

Statusi i implementimit : Në proces  
 

1.2.7.- Hartimi i dokumentit të politikave të  burimeve njerëzore dhe zbatimi i tij - 
Mbështetur në një analizë të politikave ekzistuese aktuale të KLSH në fushën e burimeve njerëzore 
dhe në kuadër të aktiviteteve të parashikuar nën Projektin IPA 2013, “ Forcimi i Kapaciteteve të 
Auditimit të Jashtëm” në vijimesi janë realizuar  misione të ekspertëve polakë në bashkëpunim me 
specialistët shqiptare të KLSH për rishikimin e politikave aktuale të burimeve njerëzore dhe 
përcaktimi i përmbajtjes së politikave për to". Dokumenti i Politikave përfshin 10 dimensionet e 
mëposhtme: 1. Rekrutimi, 2. Periudha e provës, 3. Trajnimi dhe zhvillimi, 4. Promovimi, 5. 
Motivimi dhe shpërblimi, 6. Përfshirja dhe pjesëmarrja, 7. Relacionet e punonjësve, 8. Kushtet e 
punës, 9. Balanca punë-jetë, 10. Disiplina  
 

Dokumenti “Politika e Burimeve Njerëzore nw KLSH” ka unifikuar  në një dokument të vetëm 
objektivat më të rëndësishme të KLSH në lidhje me menaxhimin e kapitalit njerëzor. Kjo politikë 
përfaqëson iniciativën e për përmirësim, modernizim dhe krijimin një qasje të re tëmenaxhimit të 
burimeve njerëzore ne KLSH. Ky aktivitet është integruar nën produktet e realizuara me 
mbështetjen e Projektit të binjakëzimit të financuar nga Bashkimi Evropian, IPA 2013 dhe 
konkretisht në aktivitetet numër 3.1.2, 3.1.3 dhe 3.1.4. Dokumenti i Politikat e Burimeve Njerëzore 
në Kontrollin e Lartë të Shtetit eshte miratuar me Vendimin e Kryetarit  nr 228 date 31.12.2017. 
 

Statusi implementimit : Realizuar.  
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1.2.8. - Akti nënligjor  : “Për rregullat dhe procedurat e përzgjedhjes, kontraktimit dhe pagesës se 
eksperteve te jashtëm te KLSH-se”. –Vendim i Kryetarit të KLSH nr. 61, dt. 09.05.2015 “Për 
rregullat  dhe  procedurat  e  përzgjedhjes,  të  kontraktimit  dhe të pagesës  së  ekspertëve  të 
përkohshëm  të jashtëm të KLSH”, botuar në fletoren zyrtare nr. 76, viti 2015. 
 

Statusi i implementimit : Realizuar 
 

Nën objektivi 1.3 Intensifikimi i komunikimit me Kuvendin e Shqipërisë 
 
KLSH në përmbushje të objektivave strategjike të rritjes së ndikimit nëpërmjet komunikimit si dhe 
në funksion të komunikimit të vlerave dhe kontributeve të institucionit të KLSH-së në jetën e 
qytetarëve në korrik të vitit 2017, miratoi Strategjinë e Komunikimit të KLSH-së për vitet 
2017-2019, dhe e ka implementuar ate përgjate gjysmës së dyte te vitit 2017. 

Në këtë strategji janë përcaktuar qartë objektivat strategjikë të KLSH-së në bazë të nevojave, kërkesave 
dhe sfidave të institucionit në komunikimin me publikun dhe palët e tjera të interesit, por në kushtet 
e burimeve aktuale njerëzore dhe financiare dhe mundësive të kufizuara të rritjes së tyre për 
periudhën e realizimit të strategjisë. 

Objektivi 1 
Rritja e profilit publik të KLSH-së dhe e të kuptuarit të misionit, vizionit dhe rolit 
të tij në shoqëri, për të forcuar besimin e qytetarëve tek institucioni. 

Objektivi 2 
Shtimi i mjeteve të komunikimit të jashtëm të KLSH-së me qytetarët dhe grupet e 
ndryshme të interesit me qëllim rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit të publikut. 

Objektivi 3 
Promovimi i rezultateve të auditimit të KLSH për të transmetuar tek opinioni 
publik rezultatet dhe dobitë e institucionit në përmirësimin e qeverisjes, përmes 
luftës kundër korrupsionit. 

Objektivi 4 
Shtimi i komunikimit dhe ndërveprimit të KLSH-së me qytetarin, nëpërmjet 
pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në aktivitetet dhe tryezat e rrumbullakëta. 

Objektivi 5 
Konsolidimi i pjesëmarrjes së audituesve në opinion-dhënien në median e shkruar 
dhe kalimi gradual drejt dhënies së opinionit në emisionet televizive. 

Objektivi 6 
Rritja e komunikimit të brendshëm në institucion dhe e shkëmbimit të 
informacionit mes drejtorive dhe departamenteve të auditimit. 

 
 
Strategjia e Komunikimit 2017-2019 synon rritjen e të kuptuarit të parimeve dhe funksioneve të 
KLSH nga publiku dhe qytetari, nga institucionet, organizatat jo-qeveritare dhe media. Ajo do të 
provojë të stimulojë debat publik rreth gjetjeve dhe rekomandimeve të KLSH, debat i cili çon më 
pas në rritjen e sensibiliteteve të grupeve të ndryshme shoqërore, ndaj gjetjeve dhe rekomandimeve 
të institucionit përgjatë auditimeve të tij.  
 
Institucioni ka realizuar një prezencë më të madhe në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, 
duke rritur nivelin e transparencës dhe përgjegjshmërisë përpara parlamentit dhe deputetëve. Janë 
intensifikuar marrëdhëniet jo vetëm në nivel mbledhjesh për raportim institucionit, por është rritur 
pjesëmarrja e anëtarëve të Kuvendit të Shqipërisë në aktivitete të organizuara  nga KLSH, të tilla si 
Konferenca Shkencore, Tryeza diskutimi, takime me vlerësues dhe ekspertë nga Institucionet 
Ndërkombëtare dhe homologët etj.  
 
Po kështu KLSH nën suportin e projektit IPA kreu aktivitetin, “Organizimi i një seminari për 
marrëdhëniet me Parlamentin”. KLSH në vijimësi ka intensifikuar marredhenjet me Parlamentin  
me Komisionin e Ekonomise dhe Financave si dhe Komisionet e tjera Parlamentare duke bërë me 
dije rezultatete e Raporteve te Auditimeve të ligjishmërisë apo të performancës me te rendesishme 
dhe qe prekin sektoret me nevralgjike të ekonomisë.  
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Statusi i implementimit : Realizuar 
OBJEKTIVI NR. 2: RRITJA E KAPACITETEVE AUDITUESE DHE E CILËSISË SË 
AUDITIMIT 
 
Praktikat e mira të fushës kërkojnë që zhvillimi metodologjik dhe profesional i burimeve njerëzore 
te kryhet bazuar në dy shtylla kryesore: 1) krijimin e një profili të lartë profesional të audituesit 
shtetëror dhe 2) sigurimin e kryerjes së veprimtarisë audituese në përputhje të plotë me standardet 
e auditimit të jashtëm publik si dhe praktikat e mira të fushës të konkretizuara në manualet e 
auditimit, rregullore të procedurave të auditimit, përmirësimin e raportimit dhe transparencës si 
dhe trajnimi e vazhdueshëm të stafit auditues.  
Vetem gjatë vitit 2017 u organizuan nga eksperte polake, kroate dhe holandeze 37 misione pranë 
audituesve të KLSH, duke dhënë 80 rekomandime 
 
Nën- objektivat  e detajuara të këtij objektivi përfshijnë (2.1) Modernizimin e qasjes së auditimit të 
përputhshmërisë, (2.2) Zhvillimin e auditimit financiar dhe të kapaciteteve audituese, (2.3) 
Zhvillimin e auditimit të integritetit, (2.4) Zhvillimin e auditimit të menaxhimit të fondeve të BE-
së, (2.5)  Programinin e auditimit të bazuar në risk, (2.6) Zhvillimin e udhëzimeve dhe materialeve 
specifike të auditimit, (2.7) Forcimin e rolit të departamentit të politikave të auditimit për hartimin 
e metodologjive dhe aktiviteteve të lidhura të trajnimit, (2.8) Mbi zhvillimin e trajnimeve 
profesionale, (2.9) Mbi zhvillimin e kontrollit dhe të cilësisë në auditim si dhe (2.10) Mbi 
pjesëmarrjen aktive të KLSH-së në programin “3i”.  
 

 
Statusi i implementimit : Realizuar dhe në vijim  
 

Nën-Objektivi 2.1: Modernizimi qasjes së auditimit të përputhshmërisë dhe 

rregullshmërisë 
 
Hartimi dhe miratimi i Manualit të Auditimit të Përputhshmërisë vendosi bazat për të sjellë qasjen 
e këtij lloj auditimi në pajtueshmëri të plotë me standardet ndërkombëtare për këtë qëllim.  
Vendimi i Kryetarit nr. 196, datë 29.12.2015 “Mbi miratimin e manualit të auditimit të 
përputhshmërisë dhe financiar”, bëri të mundur që të iniciohen auditimet pilot, mbështetur në 
implementimin e këtyre Manualeve. Për të vlerësuar shkallën e pajtueshmërisë së Manualeve me 
Standardet ISSAI, SIGMA ka dhëne komentet përkatëse të cilat së bashku me vlerësimin e kryerjes 
së auditimeve pilot do të jenë kriteret mbi të cilat do të rishikohen duke reflektuar gjithashtu edhe 
zhvillimet më të fundit të ambientit të jashtëm institucional. 
Në funksion të indikatorit të performancës trajnimi i stafit ka realizuar mbulimin tërësor të 
audituesve me standardet e auditimit ISSAI si dhe Manualet e Auditimit duke i dedikuar një vend 
të veçantë manualit të auditimit të përputhshmërisë. KLSH  
Për vitin 2017 KLSH në një linjë me rekomandimin e adresuar nga BE  që “KLSH të rrisë numrin e 
auditimeve pilot financiarë/ të përputhshmërisë/ rregullshmërisë, në përputhje me manualet e 
përditësuara dhe standardet e auditimit të INTOSAI-t”.  (Progres-Raporti 2016 për Shqipërinë, faqe 
85) si objektiv per vitin 2017 përcaktoi që do të rrisë  në mënyrë progresive me rreth 40 % pilotimin 
e auditimeve të përputhshmërisë dhe e shprehur në terma konkrete numri i auditimeve të 
përputhshmerisë do të rritej nga 10 auditime përputhshmërie që kreu ne vitin 2016  në 14 auditime 
që do të kryhen përgjatë vitit 2017.  
Në tërësi, KLSH ka realizuar përgjatë vitit 2017, 25 auditime përputhshmërie dhe 14 auditime 
financiare, duke tejkaluar objektivin e vendosur.  
Përgjatë vitit 2017 në kuadrin e implementimit të projektit IPA, “Forcimi i kapaciteteve të Auditimit 
të Jashtëm” po vijohet me procesin e pilotimit te disa auditimeve,  proces i cili do të shoqërohet 
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edhe me përmirësimin final të manualeve të auditimit, sipas një plani konkretë veprimesh.  
 
Statusi i implementimit : Realizuar dhe në vijim 
 

Nën-Objektivi 2.2:Zhvillimi i kompetencave dhe të kapaciteteve të auditimit financiar 
 
Referuar realizimit të nën-objektivit 2.1, sa më sipër Vendimi i Kryetarit nr. 196, datë 29.12.2015 ka 
shënuar miratimin e Manualit e Auditimit Financiar. Krahas aktiviteteve trajnuese të cilat kanë 
patur si “Target Group” stafin e dedikuar për kryerjen e auditimeve financiare, kryerja e auditimeve 
pilot bazuar në aplikimin e parimeve dhe kërkesave të Manualit të Auditimit Financiar do 
tëpërcaktojnëfushat të cilat do të rishikohen dhe përmirësohen. Në përputhje me rekomandimet 
për përmirësim nga SIGMA, Manuali Auditimit Financiar , do të rishikohet ai duke reflektuar 
gjithashtu edhe zhvillimet më të fundit të standardeve të këtij lloj auditimi si dhe asistencen e 
eksperteve te Projektit IPA . Krahas sa më sipër përgjatë vitit 2017 në kuadrin e implementimit të 
projektit IPA 2013 po vijohet me procesin e pilotimit te disa auditimeve,  proces ky i cili do te 
shoqërohet edhe me përmirësimin final të manualeve të auditimit. 
Ligji organik vendos para  KLSH obligimin për dhënien e një opinioni mbi raportin ekzekutimit të 
buxhetit të konsoliduar dhe dhënien e opinioneve mbi pasqyrat financiare të subjekteve të 
audituara. Kjo parashtron rishikimin e Manualit e Auditimit Financiar, duke përfshirë edhe 
udhëzime mbi opinionet e auditimit dhe të raportimit si dhe trajnimin e audituesve financiarë. 
KLSH ka realizuar mbulimin tërësor me trajnim të audituesve sipas standardeve të auditimit 
financiar, ISSAI si dhe Manualet e Auditimit duke i dedikuar një sesion të veçantë Manualit e 
Auditimit Financiar.  
Për vitin 2017 objektivi ishte kryerja e 10 auditimeve financiare. Ne fakt përgjatë vitit 2017 ky 
objektiv u tejkalua duke kryer  25   auditime përputhshmërie dhe   14 auditime financiare.  
 
Statusi i implementimit : Realizuar dhe ne vijim, 
 
 

Nën-Objektivi 2.3:Zhvillimi   i   auditimit   të  integritetit (kundër mashtrimit dhe 
korrupsionit) 
 
Auditimi i integritetit, si risi viteve të fundit, është përqasur dhe nxitur fuqishëm për t’u 
implementuar gjithnjë e më shumë në SAI-t e zhvilluara dhe në komunitetin INTOSAI.  
KLSH në tagrin e të qenit anëtare e Grupit të Punës së INTOSAI për auditimin e integritetit 
angazhohet në të ardhmen në realizimin dhe shtimin e numrit të auditimeve të integritetit. Në 
kuadrin e aktiviteteve të parashikuara nën këtë Strategji përshihet zhvillimi i Manualit të Auditimit 
referuar çështjeve kundër mashtrimit dhe korrupsionit i cili do të mbështetet në vijimësi me 
trajnime të stafit në këtë fushë me rëndësi të veçantë në kuadrin e gjerë të misionit të auditimit 
shtetëror si “ŵachdog” i fondeve publike e interesave të taksapaguesve shqiptarë.  
 
Gjatë periudhës së monitorimit të kësaj Strategjie, KLSH ka ndërmarrë një seri iniciativash 
domethënëse në mbështetje të luftës kundër korrupsionit shtetëror, rezultatet e të cilave e kanë 
vendosur atë në qendër të aktoreve kryesorëtë kësaj beteje ndaj fenomenit sa të papranueshëm aq 
dhe të dëmshëm për shoqërinë.  
 
Mbështetja me asistencë teknike nga Projekti IPA 2013, ka siguruar përgatitjen e një Draft 
Manualin e Auditimit të Mashtrimit dhe Korrupsionit, dhe pas miratimit përfundimtar nga Kryetari 
i KLSH do të vijohet me trajnimet për stafin e përzgjedhur nga audituesit më të aftë në drejtim të 
rritjes së kapaciteteve për realizimin e këtij auditimi, si një veprimtari që rrit përgjegjshmërinë në 
administrimin e fondeve publike dhe parandalon ose kufizon mashtrimin financiar dhe 
korrupsionin në njësitë që auditohen. 
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Aktiviteti 2.3.1 “Zhvillimi manualit të auditimit referuar çështjeve kundër mashtrimit dhe korrupsionit” është 
realizuar në bashkëpunim me ekspertët nga NIK- u Polak si dhe eshte kryer aktiviteti 2.3.2 “Mbi 
trajnimin e stafit për implementimin e manualit të mashtrimit dhe korrupsionit” . Aktualisht KLSH eshte ne 
procesim e shqyrtimit te këtij Manuali ne fokusin e përshtatjes me kushtet dhe  ambientin shqiptar 
te zhvillimit.  
 
Statusi i implementimit : Realizuar dhe ne vijim 
 

Nën-Objektivi 2.4: Zhvillimi i auditimit të menaxhimit të fondeve të BE 
 
Në sfidën e procesit të anëtarësimit, mbështetja  nga ndihma financiare e BE-së për Shqipërinë 
është intensifikuar, me qëllim avancimin e reformave dhe lehtësimin e investimeve relevante për 
procesin e anëtarësimit, si edhe kontributin në zhvillimin socio-ekonomik të saj. Reformat 
institucionale dhe legjislative, si dhe investimet në zhvillimin e infrastrukturës, kërkojnë burime 
shumë më të mëdha sesa buxheti kombëtar i Shqipërisë, e cila sigurohet ndër të tjera me anë të 
asistencës teknike nën  IPA. 
Instrumenti i Asistencës së Para- anëtarësimit (IPA) është mjeti me të cilin BE-ja mbështet 
reformat në ‘vendet e zgjerimit’ me anë të ndihmës financiare dhe teknike. E përgatitur në 
partneritet me vendet përfituese, IPA I dhe IPA II, përcaktojnë kornizën për dhënien e ndihmës së 
para-anëtarësimit për periudhën 2007 – 2013 dhe 2014-2020. 
 
Përdorimi me efektivitet i fondeve të mbështetjes së financiare me anë të IPA , mbart me vete sfida 
të rëndësishme që lihen me mënyrën se si dhe për çfarë përdoren këto fonde. Auditimi i Projekteve 
të Financuara nga BE luan një rol të rëndësishëm në mbajtjen të përgjegjshëm dhe llogaridhënien e 
përdorimit të këtyre financimeve për të dy palët, Shtetin Shqiptar si përfitues i Asistencës Teknike 
dhe Komisionit të Bashkimit Evropian si donatori kryesor i këtij procesi.  
Për këtë arsye, auditimet e Projekteve të financuara nga BE, përbëjnë një fokus të veçantë për 
Kontrollin e  Lartë të Shtetit. Kryerja e këtyre auditimeve, kërkon njëkohësisht adoptimin e 
metodologjive dhe qasjeve të auditimit në pajtueshmëri më kërkesat e Komisionit për  IPA të 
pasqyruara në Marrëveshjet Kuadër midis KE-së dhe  vendit përfitues si dhe të detajuara në 
dokumente udhëzues , Rregullore e Direktiva të KE-së.  
 
Në përgjigje të kësaj nevoje KLSH ka filluar “Zhvillimin e metodologjisë për auditimin e fondeve të BE-së” 
dhe mbi këtë bazë kryerjen e trajnimit të stafit auditues për këtë kategori auditimi të cilat do të 
ndikojnë pozitivisht në krijimin dhe formimin e kapaciteteve audituese të pajisur me aftësitë dhe 
njohuritë e nevojshme. 
Krahas  trajnimeve specifike për këtë temë nga eksperte të SAI-ve partnere të KLSH si dhe 
ekspertë lokalë, trajnimet dhe shkëmbimeve të eksperiencës së ngjashme në vendet përfituese të 
ndihmës së BE do të jenë aktivitete që pritet të japin efektet pozitive në pasurimin dhe zgjerimin e 
njohurive të audituesve në këtë fushë. Me kuadrin e implementimit te projektit IPA pergjate muajit 
Gusht 2017 jane zhvilluar trajnime nga ana e eksperrteve te projektit ne funksion te zhvillimit te 
aftësive dhe metodologjise se auditimit te fondeve te BE-se.  
 
Statusi i implementimit : Realizuar e ne proces 
 

Nën-Objektivi 2.5 Programimi i auditimit bazuar në risk 
 
Qëllimi i auditimit mbi bazë risku është të përmirësojë cilësinë dhe efektivitetin e auditimeve duke 
ndryshuar në mënyrë rrënjësore praktikën audituese. Standardet ndërkombëtare të auditimit lidhur 
me vlerësimin e riskut ofrojnë rregulla në një numër të konsiderueshëm fushash përfshirë 
vlerësimin e riskut të qenësishëm dhe riskut të kontrollit si dhe lidhjet midis këtyre vlerësimeve të 



20  

riskut dhe procedurave te mëtejshme të auditimit.  
 
 
Planifikimi i auditimit është një fushë vitale e  procesit auditues dhe ndihmon për të siguruar 
qëfushave më të rëndësishme u është kushtuar vëmendje e veçantë , që problemet e mundshme 
janë identifikuar në kohëdhe menjëherë, dhe që puna është koordinuar dhe realizuar sipas 
pritshmërive. "Planifikimi i auditimit" nënkupton zhvillimin e një strategjie të përgjithshme dhe një 
qasje të detajuar për natyrën, kohën dhe shtrirjen e auditimit.  
 
Për këtë qëllim, me Vendim nr. 41 dt 30.03.2015, të Kryetarit, “Për miratimin e strategjisë së 
menaxhimit të riskut për KLSH-në”, u miratua dokumenti që përcakton përqasjen me risk në 
planifikim të programit vjetor të auditimit. KLSH do të përgatisë programin e saj vjetor të 
auditiveve të bazuar në një analizë të riskut të subjekteve të audituara.  
 
Udhëzuesi i veçantë për programin vjetor të auditimit, reflekton qartë metodologjinë e përqasjes 
me risk në planifikim. Pjesë e këtij procesi është edhe përditësimi i regjistrit të riskut institucional, 
që kryhet në baza vjetore. Në kuadrin e projektit IPA është realizuar plani vjetor i auditimit për 
vitin 2017 dhe kjo eksperience u reflektua pergjate muajit dhjetor 2017 per hartimin e planit te 
veptimtarise audituese per vititn 2018.  
 
I mbështetur nga tre aktivitetet kryesore përkatësisht 2.5.1, 2.5.2 dhe  2.5.3. nën objektivi përfshin  
“Hartimin e plotë i programit vjetor të auditimit sipas modelit të bazuar në risk” të realizuar në bashkëpunim 
me ekspertët e IPA në Qershor 2016. Në periudhën në vijim janë zhvilluar “Prezantimi dhe zhvillimi i 
metodologjisë lidhur me programimin e auditimit të bazuar në risk” dhe në bashkëpunim me ekspertët 
Polak, është zhvilluar dhe prezantuar metodologjia lidhur me programimin e auditimit të bazuar ne 
risk. Për këtë, në vijim, nga ekspertët e IPA u asistua në përpilimin e planit të punës audituese për 
vitin 2017, duke u bazuar në metodologjinë e riskut, metodologji kjo e konsoliduar per përgatitjen 
e planit te veprimtarise audituese per vitin 2018.  
Po kështu në Rregulloren e Procedurave të Auditimit Miratuar nga Kryetari i KLSH-se nr   107 
datë 08.08.2017 është trajtuar ne kapituj te veçante konsideromi i riskut gjatë procesit të 
planifikimit te projektit te auditimit (neni 14-22) i rregullores.  
 “Trajnimi i stafit të përzgjedhur lidhur me përdorimin e modelit të riskut në programimin vjetor të auditimit” 
është zhvilluar në bashkëpunim me asistencën teknike të Projektit IPA, ne vijimesi te 
implementimit te projektit.  
 
Statusi i implementimit : Realizuar  
 

Nën-Objektivi 2.6 Zhvillimi i standardeve, udhëzimeve të materialeve specifike të 
auditimit 
 
Kuadri specifik metodologjik dhe i procedurave të auditimit përfshin një gamë të gjerë të 
dokumenteve udhëzues dhe manuale që adresojnë fushat dhe çështjet më të rëndësishme dhe 
specifike të auditimit.  
 
Nga një analizë e implementimit të  kuadrit të ISSAI-ve referuar shtresëzimit të tyre sipas niveleve 
të njohura dhe te pranuara ndërkombëtarisht mund konfirmohet që:  
Niveli 1, (ISSAI 1), Deklarata e Limes.  Ky standard fondamental përbën dokumentin bazik dhe 
përfaqëson “Kushtetutën” e Institucioneve Supreme te Auditimit në të cilin sanksionohen parimet 
themelore të krijimit dhe funksionimit efektiv të Institucioneve Supreme të Auditimit. Konstatohet 
se KLSH ka implementuar tërësisht kërkesat e këtij Standarti.  
Niveli 2, ( ISSAI 10-99) përmban parakushtet e nevojshme për funksionimin e përshtatshëm dhe 
profesional të SAI-t. Nëpërmjet Ligjit ri Organik të KLSH-së dhe veprimtarisë menaxheriale 
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institucionale KLSH ka mundësuar zbatimin në praktikë të kërkesave të parimeve themelore te 
sigurimit të pavarësisë, transparencës, llogaridhënies, etikës dhe kontrollit të cilësisë.  
Konstatohet se KLSH ka implementuar kërkesat e ISSAI 10 (Deklarata e Meksikes), ISSAI 20 
Pavaresia e SAI dhe kërkesat e ISSAI 30 Kodi etik i INTOSAI-t . Përsa i përket ISSAI 40 
“Kontrolli dhe Sigurimi i cilesise” KLSH ka reflektuar kërkesat e këtij Standarti ne dokumentin e 
Politikave të Menaxhimit të Burimeve Njerezore si dhe ka reflektuar në Rregulloren e Brendshme te 
Procedurave te Auditimit kerkesat e ISSAI 40. Pergjate vitit 2017 nën ekspertizen e kolegeve të 
SAI-t Polak u përgatiten dhe dokumentet e politikave te menaxhimit te cilesise si dhe listat 
kontrolluese. 
Statusi i implementimit të nivelit 1 dhe të nivelit 2 të ISSAI-ve (ISSAI 10 e ISSAI 11” është 
konfirmuar dhe nga misioni i Peer-Revieŵ “Mbi pavarësinë e KLSH-së” kryer nga Gjykata 
Austriake e Auditimit në bashkëpunim me Gjykatën e Llogarive të Moldavisë sipas të cilit :  
“Kushtetuta dhe Ligji për KLSH-në mbulojnë të gjitha Parimet e Deklaratës mbi Pavarësinë e Institucioneve 
Supreme të Auditimit. Zbatimi de fakto i dispozitave të këtij kuadri është i përcaktuar shumë mirë. 2 
Sa më sipër KLSH gjatë ushtrimit të veprimtarisë institucionale dhe asaj audituese do te avancojë 
me implementimin e kërkesave të nivelit 1 dhe 2 të ISSAI-ve në funksion të rritjes së efektivitetit të 
veprimtarisë audituese.  
Niveli 3, përmban parimet fondamentale të auditimit dhe japin një platformë konceptuale për 
auditimin Auditimin Financiar, Auditimin e Performancës dhe Auditimin e Përputhshmërisë duke 
siguruar dhe konsistencën me kuadrin e ISSAI-ve. Përsa i përket Nivelit 3 të KLSH ka 
implementuar parimet baze te auditimit si ne Auditimin Financiar, Perputhshmerise dhe ate te 
Perfformances. KLSH ne kete aspekt do te progresoje duke konsideruar dhe Rekomandimet e 
adresuara nga Kongresi i X i EUROSAI-t sipas te cilit: “Duke marrë parasysh se mandatet e auditimit janë 
të ndryshme, EUROSAI konkludon se ISSAI-te ofrojnë një kornizë të përbashkët veçanërisht për auditimin 
financiar dhe rekomandon që ISSAI-të të harmonizohen me kornizat ligjore kombëtare të SAI-ve”.3 
Bazuar dhe ne rekomandimet e SIGMA-s ne lidhje me vijimin e përmirësimit të Manualeve të 
Auditimit të Përputhshmërisë dhe Auditimit Financiar KLSH do të reflektojë kërkesat e Standarteve 
të nivelit 3 ISSAI 200 dhe 400 në këto dokumente duke reflektuar në to dhe kërkesat e ISSAI-ve të 
nivelit 4 të Standarteve duke i pasuruar me udherrefyesit specifik te fushës së auditimit.  
Niveli 4 i standardeve përfaqëson nivelin kryesor  në referim të praktikës auditimit bazuar në ISSAI 
dhe permban kërkesat për udhëzimin e auditimit në praktikë në trajtën e udhëzimeve operacionale 
që mund të përdoren gjatë veprimtarisë audituese. ISSAI ( 1000-4999) përfshin setin e kërkesave të 
rekomanduara që duhet të përmbushin audituesit gjatë kryerjes së auditimit financiar, të 
performancës dhe të përputhshmërisë. 4  
Referuar perspektives se zhvillimit ne drejtim të zbatimit te ISSAI-ve, KLSH do te vijoje me 
zgjerimin e kuadrit rregullativ standartizues duke hartuar manuale specifike te detajuara për fusha dhe 
drejtime te caktuara bazuar në Udhërrëfyesit e Pergjithshëm të Auditimit për Auditimin Financiar të 
Përputhshmërisë dhe të Performancës si dhe në Udhërrëfyesit për objekte auditimi specifike.   
Krahas sa më sipër në fokus të zhvillimeve strategjike ne drejtim te implementimit te Standarteve 
ISSAI do te jene dhe Udhërrëfyesit të INTOSAI-t për mirëqeverisjen INTOSAI GOV.  
Progresi i bërë deri tani në hartimin dhe krijimin e  kuadrit medodologjik, Manualeve të Auidtimit 
sipas llojit dhe Udhëzuesve specifikë mbi bazën e ISSAIve përkatës do të vijojë të theksohet dhe 
çohet më tej në periudhën e ardhme. Në filozofine e zbatimit të standardeve ndërkombëtare KLSH 
konsideron që të fokusojë burimet dhe kapacitetet institucionale ne funksion te implementimit te 
suksesshem te ISSAI-ve.  

                                                      
2 Raporti Perfundimtar i Peer Revieŵ. Vlerësim i pavarësisë së Kontrollit të Lartë të Shtetit Shqiptar nga kolegët e 

institucioneve homologe Gjykata Austriake e Audituesve ne bashkëpunim me Gjykaten e Llogarive te Moldavisë.  

3 Konkluzione dhe rekomandime .Kongresi i X i EUROSAI-t 23-25 Maj 2017. Stamboll, Turqi 

4  www.ISSAI.org  & www.IDI.org  ISSAI Implementation handbook Financial, Compliance, Performance Audit 

http://www.issai.org/
http://www.idi.org/
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Tashmë janë në dispozicion Standardet e Auditimit të INTOSAI, ISSAI 5220, Udhëzime mbi 
praktikat mëtë mira të auditimit të financimit privat/publik dhe koncesioneve & Kodi i 
Transparencës Fiskale, FMN,Standardet e Auditimit të Qeverisë, Manuali i Auditimit Finaniar, 
Manuali i Auditimit të Përputhshmërisë, Manuali i Auditimit të Performancës, Indikatorët të 
Performancës, Manuali i Audimit të Teknologjisë së Informacionit, COBIT Objektivat e Kontrollit 
te Teknologjisë se Informacionit, Kodi i Etikes, Kodi i Sjelljes-ECA, ISSAI 30-Kodi i Etikës, 
Forcimi i Infrastrukturës Etike në SAI dhe Auditimi i Etikës në Sektorin Publik, Udhëzues për 
Auditimin e Mjedisit, Rregullorja e Brendshme, Udhëzues mbi procedurat për ndjekjen dhe 
dokumentimin e punës, në auditimit e verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit të 
Lartë të Shtetit e te tjera botime ne reflektim te standardeve ISSAI. 
 
Në funksion të ndjekjes dhe zbatimit të rekomandimeve u përpilua udhëzuesi i miratuar me 
Vendim të Kryetarit numër 1 dt. 04.11.2016, numër 1112 prot.dt. 04.11.2016 “Mbi procedurat për 
ndjekjen dhe dokumentimin e punës, në auditimit e verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të 
Kontrollit të Lartë të Shtetit” . Ky udhëzim përcjell një metodë të unifikuar të auditimit të zbatimit 
te rekomandimeve të dërguara në subjektet e audituara, së bashku me raportin përfundimtar të 
auditimit, në reflektim të kërkesave ligjore te detajuara në rregulloren e brendshme të organizimit 
dhe funksionimit të KLSH.  
Në funksion të zhvillimi  i  metodologjive  për  raportimin  e auditimit dhe formulimin e 
rekomandimeve u hartua dhe u miratua me vendim te Kryetarit nr 107 date 08.08.2017 Rregullorja 
e Procedurave te Auditimit  si dhe e dokumenteve të auditit. 
Aktiviteti2.6.2 “Zhvillimi  i  metodologjive  për  raportimin  e auditimit dhe formulimin e 
rekomandimeve” është zhvilluar pjesërisht. Në Maj 2017 në bashkëpunim me ekspertët e projektit 
IPA, pjesë e aktivitetit 2.2.5, u zhvillua analiza e procesit të auditimit dhe mbi përmirësimet e 
mundshme për formulimin e rekomandimeve. Në funksion të zhvillimit te metodologjive për 
raportimin e auditimit dhe formulimin e rekomandimeve u reflektuan ne rregulloren  e 
procedurave të auditimit si dhe të dokumenteve të auditit. Po keshtu edhe pergjate vitit 2018 do te 
vijoje procesi i zhvillimit te misioneve ne drejtim te metodologjive te raportimit te auditimit.  
 
Aktiviteti 2.6.3 “Sistemi i IT  si mbështetje për ndjekjen e konkluzioneve të auditimeve si dhe zbatimit të 
rekomandimeve” nuk ka nisur.  
Në bashkëpunim me ekspertët e projektit IPA në aktivitetin 1.2.3 është parashikuar për t’u zhvilluar 
pergjate gjashtëmujorit te pare 2018. 
 
Statusi i implementimit : Realizuar dhe në proces 
 
Nën-Objektivi 2.7 Forcimi i rolit të Departamentit të Politikave të Auditimit për hartimin e 
metodologjive dhe aktiviteteve të lidhura të trajnimit 
 
Ne funksion te realizimit te nje strukture organizative ne nje linje me përmbushjen e objektivave strategjike 

me vendimin e Kryetarit nr 7 datë 10.02.2017 u krijua Departamenti i Strategjisë dhe 
Metodologjisë së Auditimit, boshti kryesor i veprimtarisë të të cilit është hartimi dhe zhvillimi i 
politikave të auditimit, strategjive të zhvillimit, monitorimit te tyre zhvillimit të metodologjive 
manualeve si dhe mbështetja e departamenteve të auditimit gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre 
audituese. 
Zhvillimi profesional udhëhiqet dhe mbështetet në kornizën e Standarteve ISSAI, metodologjitë, 

rregulloret dhe udhëzuesit mbi të cilat ushtrohet profesioni i auditimit.  

 

Korniza  metodologjike  në Kontrollin e Lartë të Shtetit është shtylla vertebrore e politikave 
te drejtimit të institucionit.  
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Në nivel metodologjik KLSH ka fokusuar përpjekjet në forcimin e zhvillimit institucional nëpërmjet 
hartimit dhe harmonizimit të manualeve, rregulloreve dhe udhëzuesve në përputhje të plotë me 
standartet e INTOSAI-t, ISSAI dhe standardeve të tjera profesionale si Libri i Verdhë i GAO-s .  

KLSH ne ngritjen e kuadrit metodologjik ka synuar të kombinojë elementin teorik, pra zhvillimet 
dhe kërkesat e standarteve me elementin praktik, pra sigurinë se si këto kërkesa të mund të 
zbatohen në praktikë dhe tí shërbejnë në punë audituesit.  

Kuadri metodologjik i KLSH që prej vitit 2012 është plotësuar dhe përditësuar duke reflektuar me 
korrektesë ndryshimet më të fundit në fushën ndërkombëtare , dhe gjatë vitit 2017 një seri 
dokumente metodologjikë u zhvilluan për të kompletuar këtë kuadër. 

Standartet e përkthyera dhe të botuara në vite nga KLSH formojnë një kuadër domethënës të cilat 
gjatë vitit 2017 u pasuruan më tej me përkthimin dhe botimin e grupit të Standarteve ISSAI dhe 
Udherrefyesve te miratuara ne Kongresin e INTOSAI-t ne Dhjetor 2016 dhe Udherrefyesit ne 
Kongresin e EUROSAI-t Maj 2017, duke arritur ne publikimin e 20 Standarteve ISSAI, qe perfshin 
te kater nivelet e shteresezimit hierarkik te tyre qe nga Deklarata e Limes deri ne Udhezuesit e 
nivelit 4 te fushave specifike te auditimit.   
 
Manualet e Auditimit, sipas llojeve, në KLSH përmbajnë udhëzime të posaçme për të kryer 
auditimet në linjë me standartet e duhura dhe me cilësinë që kërkohet. 
  
Në fund të vitit 2017 , KLSH prezantohet me 4 manuale të auditimit dhe që përfshijnë Manuali e 
Auditimit të Performncës, Manualin e Auditimit Financiar, Manualin e Auditimit të 
Përputhshmërisë dhe Manualin e Auditimit të TI-së. 
 
Udhëzues dhe urdhra specifike që mbulojnë çështje më teknike janë përgatitur dhe zbatuar në 
vazhdimësi, duke mbështetur aktivitetin e gjithë trupës audituese, ku përfshihen: treguesit e matjes së 
performancës institucionale; udhëzime për procedurat për ndjekjen dhe dokumentimin e punës, në auditimin e 
verifikimit të zbatimit të rekomandimeve, udhëzim mbi rritjen e kapaciteteve audituese dhe të cilësisë në auditim, 
metodologjia e planifikimit vjetor në auditime etj.  
Jane ne proces shqyrtimi përfundimtar Manuali i Auditimit kunder Mashtrimit dhe Korrupsionit dhe Manuali i 
Auditimit te Prokurimeve.  
Statusi i implementimit : Realizuar dhe në vazhdim 

 

Nën-Objektivi 2.8: Zhvillimi i trajnimeve profesionale 

Aplikimi i procesit të trajnimit në KLSH është tashmë i zhvilluar dhe me një eksperiencë disa 
vjeçare. Për këtë zhvillimi i kërkesave të mësipërme mund të konsiderohet një proces i konsoliduar.  
Zhvillimi i kapaciteteve dhe analiza e veprimtarisë trajnuese për vitin 2017  dhe rezultateve të saj 
konfirmoi se KLSH  ka krijuar sistem efektiv trajnimi dhe zhvillimi profesional i aftë të krijojë 
kapacitetet e nevojshme profesionale dhe të zotërojë aftësi të tilla që bëjnë të mundur zbatimin e 
standardeve të auditimit ISSAI gjate veprimtarise audituese.   
Objektivat e KLSH për zhvillim profesional u përvijuan në Programin  Vjetor të Trajnimit për 

vitin 2017 duke synuar sigurimin e trajnimeve për stafin në si një qasje e qëndrueshme, e aftë tí 

mundësojë stafit ruajtjen dhe zhvillimin e vazhdueshëm të aftësive dhe dijeve dhe zhvillimin e 

karrierës, inkurajimin e shkëmbimit të njohurive dhe eksperiencës në mënyrë që 

stafi të ketë akses në praktikat më të mira të fushës së auditimit në sektorin publik dhe të 

kontribuojënë zhvillimin institucional për një KLSH të qëndrueshëm, të pavarur dhe shembull i 

profesionalizmit, integritetit dhe etikës. 



24  

52%

1%

19%

28%

Trajnime të
brendshme -
52%
E learning - 1%

Ekspertë të huaj
ne vend - 19%

Trajnim jashtë
shtetit- 27%

Sistemi i Zhvillimit Profesional ne KLSH reflekton efektivitetin e politikave të rritjes së kapaciteteve profesionale të 

KLSH në vite, për të cilat treguesit e performancës përfaqësohen në nivele rreth 14 herë më të larta, nga 2,1 ditë 

mesatare trajnimi/auditues në vitin 2011 , në fund të vitit 2017 stafi auditues ka një mesatare prej 28,5 dite 

trajnimi/auditues duke arritur kështu dhe nivelin më të lartë të këtij treguesi përgjatë gjithë zhvillimit të këtij 

institucioni ndër vite. Grafikisht ecuria e trajnimeve ne vite paraqitet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tregues të tjerë të perfomancës së trajnimeve konfirmojnë se ndër vite struktura e trajnimeve ka 

ndryshuar në përputhje me kërkesat e vetë stafit për zhvillim, si dhe eshte orientuar drejt zhvillimit 

te Standarteve Ndërkombëtare tëAuditimit, ISSAI. 

 rreth 39 % e trajnimeve u orientuan  në fushën e metodologjisë audituese  

 35% e trajnimeve trajtuan çështje të  kuadrit rregullator dhe legjislativ të përgjithshëm në 

nivel kombëtar dhe institucional  

 trajnime të tjera përfshinë çështje specifike të auditimit në konferenca, ŵorkshop-e dhe 

vizita studimore në SAI-t homologe si praktika më ë mira ndërkombëtare të fushës.  

Për të maksimizuar cilësinë dhe vlerën e fitimit të njohurive në procesin e trajnimit KLSH është 

mbështetur ndjeshëm në  diversifikimin e burimeve të informacionit. 

 

Diversifikimi ka synuar  të përdorë marrëveshje të reja institucionale, të cilat përfshihen në 

kategorinë e "Ekspertëve të jashtëm brenda vendit". Në një masë të rëndësishme gjatë vitit 2017, 

KLSH u mbështet nga veprimtari trajnimi nga ekspertët e Projektit të Binjakëzimit IPA 2013, 

kryesisht ekspertë të NIK- Polonisë, SAI i Kroacisë , Gjykatës së Auditimit të Holandës  brenda 

dhejashtë vendit, nëpërmjet ëorkshop-eve dhe vizitave studimore. Ofruesit e trajnimeve në vite janë 

ekspertët brenda KLSH-së, ekspertë të jashtëm në vend, ekspertë të jashtëm nga partnerët 

strategjikë të institucionit.  
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Evouluimi në rritje të përqindjes së trupës audituese me eksperiencë dhe në profile që përputhen 

me veprimtarinë audituese është pasqyruar dhe në mënyrën e konceptimit dhe implementimit të 

procesi i trajnimit, i cili është përshtatur në drejtim të: 

 identifikimit të trajnuesve më të mirë 

 zhvillimi i metodave moderne të trajnimit 

 ndërtimi i kanaleve dhe të procedurave të vlerësimit 

 
Përfitimi nga eksperienca e përbashkët në formën e pjesëmarrjes në ŵorkshop-e, monitorim të 
plotë të rezolutave, raporteve dhe rekomandimeve të kongreseve, konferencave dhe seminareve të 
zhvilluara nga INTOSAI dhe EUROSAI për përcjelljen pranë audituesve të KLSH të trendeve të 
reja të auditimit publik suprem në botë, kryerja e auditimeve paralele kanë qenë pjesë e 
veprimtarisë së KLSh-se ne vijimesi.. 
 
Kapacitetet audituese të stafit të KLSH-se po vijojne te zhvillohen kryesisht nëpërmjet rritjes së 
njohurive individuale të stafit nën kuadrin e zhvillimin profesional institucional. Ky proces po 
kontribuon kontribuoje në krijimin e një trupe profesionale audituesish, të aftë të përballojnë 
misionin e institucionit dhe të realizojnë vizionin nëpërmjet kryerjes së auditimeve profesionale.  
 
KLSH eshte përqendruar në përcaktimin e njohurive të audituesve sipas llojeve të auditimit, si një 
çështje që kërkon një vëmendje të veçante dhe është pjesë e vlerësimeve dhe analizave paraprake 
në përputhje me misionin e institucionit. Institucioni ka hartuar modulet e trajnimit, dhe 
përzgjedhjen e trajnerëve, mbi bazën e një bashkëpunimi efektiv me qarqet akademike, me ASPA 
(Shkolla Shqiptare e Administratës Publike),  IEKA, KKK, etj.  
Përvetësimi i njohurive më të përparuara mbi auditimin kryhet duke përdorur edhe mjete të tilla si 
auditimet pilot për çështje që janë me tipike ose paraqesin risi (p.sh. auditimi Teknologjisë së 
Informacionit). Transmetimi i përvojës së fituar nëpërmjet  këtyre auditimeve realizohet  nëpërmjet 
zhvillimit të ŵorkshop-eve dhe seminareve njohës me stafin, si dhe nëpërmjet publikimit të tyre në 
faqen e internetit.  

KLSH ka ruajtur  rezultatet e arritura nga implementimi i Programit te Zhvillimit të Vijueshëm të 
Trajnimit duke iu referuar treguesve  prej 25-28 ditë trajnimi në vit  për audituesit me eksperiencë 
dhe mbi 30 ditë trajnimi në vit për të rinjtë. Institucioni po vijon me trajnimin e burimeve 
njerëzore me të gjithë elementet e saj, ku përfshihet rritja e profesionalizmit të stafit përmes 
studimeve pasuniversitare në nivel masteri apo doktorature, ndjekjes së studimeve universitare në 
degë të dyta, përmirësimit të nivelit dhe zgjerimit të audituesve që njohin gjuhën e huaj dhe 
shfrytëzimin e materialeve dhe studimeve në gjuhë të huaj.  

KLSH ka institucionalizuar politikat e rekrutimit dhe të zhvillimit të burimeve njerëzore, të 
zbatuara me intensitet gjatë viteve të fundit si dhe në respekt të faktorëve të tjerë të mjedisit 
strategjik të KLSH-se, të cilët kërkojnë me përparësi sigurimin e burimeve njerëzore dhe financiare 
të institucionit për zhvillimin e trajnimeve.  

Statusi i implementimit : Realizuar  dhe në vazhdim  

 
Nën-Objektivi 2.9: Zhvillimi i kontrollit të cilësisë në auditim 

Kontrolli i Lartë i Shtetit e konsideron cilësinë e auditimit si jetike për kryerjen e misionit të tij, për 

imazhin dhe besueshmërinë e institucionit te publiku dhe Kuvendi. Për këtë, institucioni nw 

vazhdimësi ka pwrmirwsuar skemën për menaxhimin e cilësisë, e cila përfshin shqyrtimet në të 

ftohtë dhe në të nxehtë. Tashmë është krijuar Drejtoria e Kontrollit e zbatimit te standardeve dhe 

pergjate vitit 2017 vijoi konsolidimi i kësaj strukture. Po kështu Rregullorja e miratuar me 

vendim te Kryetarit nr 107 datë 08.08.2017 reflekton zbatimin e kërkesave ISSAI 40 (kontrolli dhe 
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sigurimi i cilesise) ne nenet 35 (Kontrolli i cilësisë për Raportin Përfundimtar) neni 40 ( Mbikqyrja 

dhe rishikimi) dhe ne dispozitat e tjera te saj.  

Skema kombinon rolin e drejtuesve me pavarësinë e audituesve në dhënien e opinioneve, duke e 

ruajtur thellësisht atë, por duke forcuar paralelisht edhe përgjegjësitë e audituesve për 

besueshmërinë e raporteve të prodhuara prej tyre. Kjo skemë përfshin procesin e menaxhimit të 

cilësisë së auditimit në të gjitha fazat e auditimit, që nga programi i auditimit deri tek ekzaminimi 

dhe raportimi. Skema jep sigurinë e plotë të vendim-marrësve mbi besueshmërinë e raporteve të 

auditimit. Për këtë, grupe pune ad hoc kompletojnë një raport vjetor mbi cilësinë e auditimeve të 

kryera, si dhe ekspertë të jashtëm jane aktivizuar  për të vlerësuar cilësinë e auditimeve të kryera. 

 

Udhëzimi numër 2 datë 30.12.2016 “ Per rritjen e kapaciteteve Audituese dhe te cilesise se 

auditimit” ka ardhur si një përmirësim i udhëzimit të vitit 2012 për të promovuar dhe mbështetur 

zhvillimin profesional dhe individual të audituesve të KLSH-së. Qëllimi i këtij udhëzuesi është 

forcimi i mëtejshëm i kapaciteteve të burimeve njerëzore të institucionit të KLSH-së, duke 

orientuar zhvillimin e vazhdueshëm profesional të audituesit.  

 

Udhëzimi është zhvilluar në funksion të promovimit të zhvillimit profesional. Si i tillë më shumë se 

sa një Udhëzim, që synon të promovojë zhvillimin profesional i audituesve të  KLSH-së, ai është 

një normë që tregon për përgjegjshmërinë që ndjejmë Orientimet e këtij udhëzimi synojnë të 

krijojnë një atmosferë, ku kërkesa e llogarisë për vete dhe për kolegun, nxit frymën e 

bashkëpunimit dhe të përgjegjshmërisë. Përpjekjet e institucionale të KLSH-së për të aplikuar 

standardet e auditimit dhe praktikat e mira audituese jane shoqëruar me këtë frymë zhvillimi 

individual. 

Në bashkëpunim me ekspertët Polak, Drejtorisë së Metodologjisë dhe Zhvillimit dhe Drejtuesve të 

Departamenteve/ Drejtorive, në kuadër të projektit IPA u draftuan dokumentet qe kane te bejne 

me  “Zhvillimin e metodologjisë së kontrollit dhe sigurimit të cilësisë dhe përmirësimi i skemës së sigurimit të cilësisë” 

.Aktualisht paketa dokumentare qe ka te bejne me ISSAI 40 “Kontrolli dhe sigurimi i cilesise”eshte ne 

proces shqyrtimi përpara miratimit nga Kryetari.  

Bazuar në kërkesat e ISSAI 40 në të cilin përcaktohet që “Politikat e burimeve njerëzore përfshijnë 
(ndër të tjera): rekrutimin,zhvillimin profesional dhe promovimin”  ka refkeltuar ne Dokumentin e 
Politikave te Burimeve Njerezore te gjithe elementet e përcaktuara ne kete standard.  
 
Statusi i implementimit : Realizuar në vijimësi 
 

Nën-Objektivi 2.10 “Pjesëmarrje aktive e KLSH ne programin “3i””. 
 
KLSH ka nënshkruar Marrëveshjen e Angazhimit me përfaqësues të IDI dhe EUROSAI për 
Programin “3i”, Iniciativa e Implementimit të ISSAI-ve. 

 

IDI(Instituti i Zhvillimit Ndërkombëtar i INTOSAI) ka zhvilluar Programin e quajtur “3 i-të” , i 
cili nënkupton Nismën e Implementimit të standardeve ISSAI. Në kuadër të këtij programi, vendet 
anëtare të IDI, pjesë e të cilit është dhe Shqipëria, angazhohen për të hartuar Strategji, të cilat 
sigurojnë jo vetëm përshtatjen e Standardeve ISSAI, por mbi të gjitha pajtueshmërinë në 
implementimin e tyre. Kjo marrëveshje nënkupton angazhimin e tre palëve SAI-t, IDI dhe 
EUROSAI për implementimin e ISSAI-ve në nivel kombëtar, nëpërmjet hartimit dhe miratimit të 
Strategjisë për implementim. 
 
E angazhuar për plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja KLSH ka përmbushur 
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tashmë të tre veprimtaritë atë të përcaktimit të rolit dhe përgjegjësive të Moderatorëve , të  cilët do 
të udhëheqin procesin e implementimit të ISSAI – ve në nivel kombëtar, atë të kryerjes së 
vlerësimeve mbi pajtueshmërinë e ISSAI-ve, me ndihmën e Moderatorëve të ISSAI, si dhe atë të 
hartimit të Strategjisë së Implementimit të ISSAI-ve, duke përfshirë  gjetjet e “iCAT-s” (Mjetet e 
Vlerësimit të Pajtueshmërisë me ISSAI-t) dhe hartimin e një  Plani Veprimi për implementimin 
eStrategjisë. 
 
Nën objektivi 2.10 përbëhet nga dy aktivitete, përkatësisht 2.10.1 dhe 2.10.2.  
 
Hartimi  i  strategjisë së Implementimit  të ISSAI-ve, ( aktiviteti 2.10.1) duke përfshirë gjetjet  e 
“iCAT-s” (Mjetet  eVlerësimit të Pajtueshmërisë me ISSAI) dhe hartimin e një Plani Veprimi për 
implementimin e Strategjisë është realizuar me Vendim të Kryetarit të KLSH nr 58 , dt 30.06.2015.  
 
Aktiviteti 2.10.2  “Organizimi i një Seminari rajonal (duke ftuar dhe përfaqësues nga SAI-t e tjera të 
rajonit) lidhur me eksperiencat pozitive nga Zbatimi i Planit të Veprimit të Strategjisë së 
Implementimit të ISSAI-ve” nuk është zhvilluar pasi kërkon koordinimin dhe mbështetjen e këtij 
aktiviteti nga institucione të tjera ndërkombëtare .  
 
KLSH është në kërkim të mundësimit të këtij aktiviteti.  

       Përgjatë vitit 2017 KLSH vijoi me përmbushjen e objektivave te Strategjise Implementimit të 
Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit duke u angazhuar plotësisht  në zbaimin e standardeve 
profesionale në ushtrimin e funksionit auditues ne një linje me qasjen e INTOSAI-t dhe 
EUROSAI-t duke e konsideruar kete proces si një prej sfidave me dinamike me të cilat përballen 
të gjithë SAI-t në nivel global që është “Zbatimi i Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit, 
ISSAI”.  
Plani i Zhvillimit Strategjik të INTOSAI-t për periudhën 2017-2022 përcakton si objektiv parësor 

zhvillimin e Standarteve Profesionale dhe konkretisht: “INTOSAI do të vijojë të promovojë Institucione 

të pavarura, të zhvilluara, multidisiplinore dhe do të inkurajojë mirëqeverisjen nëpërmjet : Mbështetjes për 

gjenerimin dhe ruajtjen e Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI si dhe kontribuimin për zhvillimin dhe 

miratimin e standardeve profesionale efektive5. 

Në Kongresin e X i EUROSAI-t, Maj 2017 theksohet që: “EUROSAI rekomandon përmirësimin 

e zbatimit të ISSAI-ve dhe nëse është e mundur reflektimin e ISSAI-ve në progresin e SAI-ve”6.  

Procesi i implementimit të ISSAI-ve sikurse edhe ne vitet e kaluara është bazuar ne këto objektiva:   

-Implementimin e ISSAI-ve në përputhje me mandatin e KLSH-së.  

-Vlerësimin e performancës së auditimeve kundrejt ISSAI-ve. 

-Përdorimin e ISSAI-ve si kuadër referues në veprimtarinë audituese.  

 

Në këtë këndvështrim i gjithë procesi i zbatimit të ISSAI-ve është kryer nëpërmjet rishqyrtimeve 

dhe riformulimeve të metodologjive të auditimit të KLSH, proceseve dhe procedurave si dhe të 

gjithë faktorëve të tjerë institucionale që ndikojnë sigurimin e    përputhshmërisë së veprimtarisë  

audituese me standardet profesionale.  

Procesi i implementimit të standardeve ISSAI është dinamik dhe në funksion të vetë zhvillimit të tij.  
Kjo duket qartë dhe nga niveli më i lartë i përmbushjes të objektivave të Strategjisë shprehur në 
matricën e implementimit pjese e Raporteve te Monitorimit të kësaj strategjie.  

                                                      
5 INTOSAI Strategic plan 2017-2022 .Goal 1 “Proffessional standarts”.  

6 Konkluzione dhe rekomandime .Kongresi i X i EUROSAI-t 23-25 Maj 2017. Stamboll, Turqi  
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Raportet e monitorimit të Strategjisë së Implementimit të ISSAI-ve perfshi dhe Raportin e 
monitorimit dëshmojnë për një ndjekje zbatim rigoroz të përmbushjes së objektivave por jo vetem, 
ato jane  dëshmi e përpjekjeve institucionale për të progresuar drejt implementimit të plotë të 
Standarteve ISSAI.  
 
Statusi i implementimit : Realizuar pjesërisht (nje aktivitet) .  
 
 
OBJEKTIVI NR. 3. PËRMIRËSIMI I CILËSISË DHE SHTIMI I NUMRIT TË 
AUDITIMEVE TË PERFORMANCËS. 
 
 
Zhvillimet profesionale dhe rritja e kapaciteteve audituese mbështetën fuqimisht angazhimet të 
ndërmarra nën Objektivin e Tretë Strategjik, përmirësimi i cilësisë dhe shtimi i numrit të 
auditimeve të performancës.  
Për vitin 2017, numri i auditimeve të performancës u rrit me 20% në krahasim me vetëm një vit më 
parë, duke arritur në 15 auditime, trend që do të vijojë të mbahet edhe në të ardhmen, duke e 
kthyer këtë lloj auditimi në boshtin e përpjekjeve tona për përmirësimin e funksionimit të 
administratës shtetërore dhe rritjen e besimit të qytetarit tek kjo administratë, në ndjekje të 
modeleve të institucioneve homologe europiane dhe më gjerë.  
 

 
 
Gjatë periudhës 2012-2017 janë zhvilluar 58 auditime performance ose pesë herë më shumë 
auditime performance se gjithë periudha e mëparshme 10-vjeçare, 2002-2011. Këto auditime 
spikatën për llojshmërinë dhe sensibilitetin e  çështjeve që mbuluan reformat ekonomike, sociale e 
kulturore, problematika energjetike e mjedisore, aspekte makro dhe mikro të realitetit shqiptar, duke 
i shërbyer në këtë mënyrë, zinxhirit të vlerës, që nga nevoja e qytetarit, deri tek vendim-marrja e 
ekzekutivit e më pas tek implementimi i strukturave përkatëse. 

Departamenti i auditimit të performancës e ndau punën e tij audituese gjatë 5-vjeçarit të kaluar në 5 
fusha apo drejtime kryesore: 
 

1. Reformat qeveritare; 

2. Shërbimet socio-ekonomike; 

3. Projektet infrastrukturore; 

4. Projektet mjedisore-energjetike; 

5. Shërbimet social-kulturore. 
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Ndarja e punës në këto drejtime kishte si synim: 

- Fokusimin mikro-ekonomik të çështjeve nën auditim, për të mbajtur nën kontroll risqet 

audituese dhe akumuluar eksperiencën e nevojshme, meqënëse auditimi i performancës 

ishte një praktikë e re dhe duhej konsoliduar në KLSH; 

- Profilizimin e grupeve të punës me qëllim arritjen e ekonomive të shkallës në auditim, duke 

synuar krijimin e një bërthame audituesish të performancës të specializuar në një fushë të 

caktuar. 

- Targetimin e çështjeve të ditës për qytetarin dhe Kuvendin, duke synuar rritjen e impaktit të 

punës audituese tek këta përdorues, përmes medias, akademisë dhe palëve të interesuara për 

bashkëpunim. 

Kërkesa në rritje nga Kuvendi i Shqipërisë për njohjen me raporte të auditimeve të performacës, si 
dhe impakti i tyre nga publikimi në median e shkruar, mjediset akademike, rrjetet sociale 
profesionale apo përdorimi i raporteve të këtyre auditimeve nga bashkëpunëtorët e huaj vlerësohet 
si një tregues pozitiv i këtyre auditimeve. 

Në 5-vjeçarin e kaluar, Departamenti i Auditimit të Performancës bashkëpunoi suksesshëm në 
auditime paralele dhe të pilotuara nga të huajt, angazhoi ekspertë në fushat e mjedisit, sportit, 
gazetarisë, energjisë, sociologjisë dhe ekonomisë, organizoi ŵorkshop-e e konferenca me akademikë, 
profesorë e kërkues të rinj shkencorë, ngriti grupe të përbashkëta pune me audituesit e 
departamenteve të tjera dhe inicijoi e përfundoi auditime të përbashkëta me SAI-et rajonale.  
 
Duke njohur rëndësinë dhe rolin e fuqishëm të auditimit të performancës, këto auditime janë 
shndërruar në një nga shtyllat e zhvillimit dhe modernizimit të KLSH-së. Institucioni po përballet 
çdo ditë me një sfidë të fortë për ta përqendruar punën tek auditimi i performancës, si një mjet 
efektiv për vlerësimin e përgjegjshmërisë publike, duke lidhur objektivat strategjike me fondet 
publike.Përballimi i kësaj sfide përbën një ndërgjegjësim të ri të rolit të KLSH-së në auditimin 
publik. Realizimi i objektivit të mirë menaxhimit dhe rritjes së vlerës së parasë publike kërkon 
rritjen e cilësisë dhe numrit të auditimeve të performancës nga viti në vit dhe në mënyrë graduale, 
në përputhje me burimet e krijuara të auditimit. 
 

Nën objektivi 3.1 Funksioni auditues 
 
Nën objektivi 3.1 përbëhet nga gjashtë aktivitet te që përfshijnë:  
3.1.1  “Rritja e cilësisë së auditimeve të performancës” Në përputhje me objektivat e strategjisë për 
zhvillim është zgjeruar stafi auditues i Drejtorisë së Performancës si dhe janë organizuar auditime 
të përbashkëta mes departamenteve dhe auditime paralele me SAI-t homologë. 
 
3.1.2  “Shtimi i numrit të auditimeve të performancës, duke rritur gradualisht kapacitetet  
profesionale  dhe numerike të departamentit”,  
Përmirësimi i cilësisë dhe shtimi i numrit të auditimeve të performancës përbën një nga sfidat më 
madhore të KLSH-së. 
Në përputhje me objektivat e strategjisë për zhvillim është zgjeruar stafi auditues i Drejtorisë së 
Performancës si dhe janë organizuar auditime të përbashkëta mes departamenteve dhe auditime 
paralele me sai homologë. Gjatë vitit 2015 janë realizuar 12 auditime performance, gjatë 
gjashtëmujorit të parë të vitit 2016 janë realizuar 13 auditime dhe ne 2017 u kryen 15 auditime. 
 
Të gjitha auditimet e performancës të vitit 2017 tjerrin problematika të mprehta, ku spikat auditimi 
mbi Unifikimi i Pikave Doganore me Kosovën, Matura 2016, Siguria Ushqimore, Efektiviteti i 
Politikave për Zhvillimin Strategjik të Turizmit, Ruajtja e Ekosistemit të Parkut Kombëtar të 
Prespës, Cilësia e Ajrit, Efektiviteti i Masave të Ndërmarra nga Organet Tatimore në Mbledhjen e 
Detyrimeve të Prapambetura, Përmirësimi i Sistemit të Vlerësimit Doganor, Performanca e 
Departamentit të Administratës Publike, Procedurat e Prokurimit Publik në Shqipëri, Performanca 
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e Menaxhimit të Borxhit Publik, Efektiviteti i Granteve në AZHBR, Kostimi i Shërbimeve Spitalore 
etj. 
Auditimet e performances do të vazhdojnë të përqendrohen në marrëveshjet e koncesioneve, 
sigurinë e konsumatorit, prokurimet publike, performancën e borxhit publik, etj. Zhvillimet e 
metodologjive specifike që lidhen me auditimin e performancës janë të domosdoshme për 
realizimin e këtij objektivi. Kjo masë do të zgjidhë procedurat e  përzgjedhjes së subjekteve për të 
kryer një auditim performance, planifikimit të auditimit të performancës, teknikave të  auditimit 
dhe mbledhjes së të dhënave, për të kompletuar auditimet e performancës, si dhe çështje specifike  
që kanë të bëjnë me objektivat, kontrollin e cilësisë, raportimin dhe rekomandimet e auditimit të 
performancës.  
Auditimi i performancës i institucionit për periudhën e ardhshme strategjike do të jetë një 
veprimtari e konsoliduar, me një vëllim të shumëfishuar të numrit aktual të auditimeve të 
performancës , me një staf të mirë-trajnuar që ka demonstruar aftësi të spikatura në kryerjen e këtij 
lloji auditimi me ndikim në administratën publike shqiptare.  
 
 
Statusi i implementimit : Realizuar 
 
3.1.3 Rritja e rolit këshillues & rekomandues të auditimeve të performancës ndaj subjekteve të 
audituara - Zgjerimi i fushës së auditimit, rritja e cilësisë së rekomandimeve dhe zgjerim i gamës së 
institucioneve të cilat lidhen me problematikën e audituar janë disa nga veprmtaritë e ndërmarra në 
këtë drejtim 
Nga pikëpamja sasiore, per vitin 2017 në total u evaduan 15 auditime, në 75 subjekte, me një numër 
gjetjesh, konkluzionesh e rekomandimesh, respektivisht 528, 424 dhe 396. Mesatarisht për çdo 
auditim u realizuan 41 gjetje, 33 konkluzione dhe 31 rekomandime, shifra këto të rritura 
respektivisht me 52, 108 dhe 54% krahasuar me një vit më parë. Nga pikëpamja e 3E-ve, gjetje, 
konkluzione e rekomandime që adresonin ekonomicitetin ishin 172, eficiensën 477 dhe efektivitetin 
683.  
 
Statusi i implementimit : Realizuar 
 
3.1.4 Përgatitja e Manualit të Performancës për KLSH-në.- Miratuar me Vendim nr 47, dt 
30.04.2015 Manuali i Auditimit të Performancës 
Statusi i implementimit : Realizuar 
 
3.1.5 Zhvillimi  imetodologjivespecifike. Indikatorët e Performancës - Realizuar botimi mbi 
Indikatorët e Performancës e në vijim do rishikohet nën komponentët e IPA Auditime të 
ndryshme tematike që prekin spektër të gjerë problemor. 
Statusi i implementimit : Realizuar 
 
3.1.6 “Unifikimi dhe strukturimi i “letrave të punës” për auditimin e performancës jane objekt i 
rishikimit nga ekspertet e projektit IPA  
 
Statusi i implementimit : Realizuar e ne vijimesi  

 

Nën objektivi 3.2 Palët e interesit 
Në funksion të objektivit lidhur me auditimin e performancës , forcimi i bashkëpunimit me 
mjediset akademike, të ekspertizës dhe shoqërisë civile ka vijuar të jetë në fokus të aktivitetit të 
KLSH. Këtij qëllimi i kanë shërbyer dhe shtimi i referencave ndaj auditimevetë performancës dhe 
pjesëmarrjessë ekspertëve të jashtëm, kryerja rregullisht e analizës departamentale dhe 
institucionale në bashkëpunim me mjediset akademike, lidhja e marrëveshjeve të bashkëpunimit e 
në vijim. 
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Krahas bashkëpunimit ndërdepartamental, prej vitesh është aplikuar ngritja e grupeve të 
përbashkëta audituese me SAI-e fqinje për problematika reciproke. Nën këtë ndërveprim  janë 
realizuar auditime paralele me teme "Burimet alternative të energjisë" (auditim performance), e në 
vijim auditim paralel me temë "prokurimi publik", i cili drejtohet nga SAI i Suedisë në 
bashkëpunim me ECA dhe auditimi i koordinuar "Cilësia e ajrit", i cili kryhet nga vendet anëtare të 
grupit të punës së EUROSAI për auditimet e mjedisit. Gjithashtu në kuadër të forcimit të 
bashkëpunimit me institucionet vendase me të cilat kemi marrëveshje bashkëpunimi janë Realizuar 
ŵorkshope auditimi paralel performance, Kosovë, Ŵorkshop për auditimin e performancës së 
cilësisë së ajrit, Hagë e në vijim. 
 
Nën objektivi 3.2 vlerësohet i plotësuar në të gjithë aktivitetet e parashikuara për arritjen e tij, 
ndërkohë që Aktiviteti 3.2.5 “Parametra të performancës për administratën publike –Referenca të 
përgjithshme” nuk është realizuar . Në proces përpunimi përpilimi i një broshure për subjektet e 
administratës publike. 
 

Nën objektivi 3.3 Kapacitetet njerëzore institucionale 
 
Zhvillimi i kapaciteteve njerëzore në kuadrin institucional për auditimin e performancës ka vënë në 
fokus krijimin e një seksioni të veçantë në faqen e ŴEB-it të KLSH-së për auditimin e 
performancës.Tashmë Departamenti i Auditimit të Perfomancë përfaqësohet me një faqe (ëeb site) 
moderne ku pasqyrohet raporti, info përmbledhëse dhe observacionet e subjektit.  
 
Krijimi i një kanali virtual komunikimi departamentalështë realizuar nëpërmjet hapjes sënjë faqeje 
virtuale në Facebook. Numri gjithnjë e në rritje i shkrimeve në lidhje me KLSH të botuar në 
median e shkruar janë tregues të veprimtarive konkrete në funksion të objektivit për zhvillimin e 
kapaciteteve njërëzore institucionale në tërësi përfshirë dhe at të dedikuar për auditimin e 
performancës.  
 
Zhvillimi i kapaciteteve institucionale ka vijuar të realizohet në vijimësi dhe është konsideruar si një 
mjet i fuqishëm për të siguruar arritjen e objektivave kryesore lidhur me rritjen e numrit dhe cilësisë 
së auditimeve të performancës.  
 
Nën objektivi 3.4 Kapacitetet njerëzore individuale 

Formimi profesional realiohet në vijimësi si pjesë e programit vjetor të trajnimit përfshin trajnimin 
në fushën e auditimit të performancës për një pjesë të madhe të ditë – trajnimeve. Grup fokus i 
trajnimeve mbi auditimet e peformancës nuk janë vetëm stafi i emëruar në Departamentin e 
Auditimit të Performancës por edhe pjesa tjetër e audituesve , duke krijuar kështu mundësi për 
rritje dhe zhvillim në drejtim të këtij lloj auditimi të gjithë strukturave audituese. 

Statusi i implementimit : Realizuar në vijimësi 
 
OBJEKTIVI NR. 4. ZHVILLIMI DHE KONSOLIDIMI I AUDITIMEVE TË 
TEKNOLOGJISË  SË  INFORMACIONIT DHE PËRDORIMI I TIJ NËAUDITIM 
 
Ky objektiv është detajuar në dy nën objektiva  
-(4.1) Zhvillimi i infrastrukturës dhe mjeteve të TI dhe 
- (4.2) Zhvillimi i auditimit të TI.  
 
Statusi i implementimit : Realizuar  në vijimësi 
 
Nën këto objektiva është krijuar Drejtoria e Auditimit të Teknologjisë së Informacionit dhe janë 
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realizuar auditimet e para të këtij lloji, ndërkohë që është punuar për të miratuar kuadrin e plotë 
rregullativ mbi të cilin realizohen auditime të tilla mjaft komplekse.  
Zhvillimet e ndodhura gjatë dekadës së fundit në ambientin ndërkombëtar të auditimit publik lidhur 
me teknologjinë e informacionit, gjetën konkretizim në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 të 
KLSH. Ky ligj përcaktoi auditimin e teknologjisë së informacionit si  një lloj i veçantë i auditimi, 
nëpërmjet të cilit, KLSH  mbledh dhe vlerëson provat, për të përcaktuar nëse një sistem 
kompjuterik mbron asetet, ruan integritetin e të dhënave, lejon që synimet e subjektit që auditohet 
të arrihen në mënyrë efektive duke përdorur burimet në mënyrë efiçente.  

Numri i auditimeve TI është modest, por me një trend rritës nga viti në vit, fakt që tregon se edhe 
në këtë lloj auditimi konsolidimi i punës audituese është i kënaqshëm.  
 
Gjatë viteve 2015-2017 janë hedhur hapa drejt zhvillimit Auditimit IT nëpërmjet:  

• Rekrutimit të punonjësve të rinj 

• Zhvillimi i kapaciteteve audituese  

• Pajisja me metodologjinë e duhur të Auditimit IT 

 Ndër rezultatet e arritura në drejtim te zhvillimit të auditimit IT përgjate vitit 2017 

permendim:  

 

 Zhvillimi i një Auditimi TI pilot  me asistencë të IPA-s 

 Përdorimi i manualit activ të auditimit në auditim. 

 Nisja e krijimit të bazës së të dhënave per subjektet e auditimit IT( ICTS Database) 

 Krijimi i linjës së parë të suportit me njohuri mbi auditimin IT dhe trajnimi i tyre.  
 

Si rezultat i përdorimit të analizës së riskut në planifikimimin e auditimit nëpërmjet manualit aktiv të 
auditimit IT u arrit një rritje e treguesve gjatë periudhes 2015-2017 si me poshte  

 

 

 
 
KLSH shfaqet tashmë si një institucion qe shkon drejt progresit që përdor teknikat vizualizuese në 
analizimin dhe identifikimin e zonave të riskut në përpunimin e BIG data. Institucioni ka 
implementuar teknikat  CAAT, IDEA dhe konceptet e teknologjisë së informacionit po përdoren 
gjerësisht në procesin auditues në  të gjithë departamentet e KLSH-së. Në funksion të zhvillimit të 
mëtejshëm, nën moton nga eksperienca e përbashkët përfitojmë të gjithë, janë zhvilluar dy procese 
rishikimi mes  kolegësh apo peer revieŵ, me Drejtorinë e IT të SAI homologë, procese që kanë 
përforcuar me tej punën audituese në këtë Drejtori. 



33  

 
Në funksion të konsolidimit të përvojës të përfituar gjatë përdorimit të këtyre teknikave, nën moton 
“experentia mutua omnimus prodest/ nga eksperienca e përbashkët përfitojmë të gjithë, është zhvilluar procesi 
rishikimi mes kolegësh apo Peer Review, nga Drejtoria e IT të SAI të Zvicrës.  

Në historinë  tre vjeçare, trupa e auditimit të TI-së , edhe pse modestë në numer kapacitete dhe 
eksperiencë përfaqësohet me  auditime të TI-së në të cilat janë identifikuar rezultate domethënëse 
për një fushë të pa prekur më parë sikurse janë Sistemet e Teknologjisë së Informacionit. Megjithatë 
mbetet sfidë e vazhdueshme përvetësimi i teknikave të auditimit të TI-së në një shkallë më të gjërë 
nga trupa audituese, për sa kohë sistemet e integruara të informacionit po përdoren në shkallë të 
gjerë në administratën publike. 

 
OBJEKTIVI NR. 5. RRITJA E KONTRIBUTIT TË KLSH PËR QEVERISJEN E MIRË, 
NËPËRMJET LUFTËS KUNDËR KORRUPSIONIT 
 
KLSH është vendosur në qendër të institucioneve përgjegjëse për luftën kundër korrupsionit. 
Ndërmarrja e veprimeve kundër korrupsionit ka marrëdimensione të reja nga viti në vit.  
Në përmbushje të Objektivit të Pestë Strategjik, institucioni ka rritur kontributin për qeverisjen e 
mirë, nëpërmjet thellimit të luftës kundër korrupsionit.  
Sot, SAI-t, jo vetëm në Evropë, por në të gjithë botën, janë thirrur në testin e kohës për të 
dëshmuar se kanë aftësinë të rrisin besimin qytetar në qeverisjen publike, nëpërmjet auditimeve të 
tyre gjithnjë e më cilësore, të guximshme dhe parandaluese ndaj risqeve për keqmenaxhim, 
menaxhim të papërgjegjshëm dhe abuzim me paranë publike. 
Reforma në drejtësi është e lidhur me përpjekjet për të ndërgjegjësuar nëpunësit e Shtetit për 
detyrimin në mbrojtje dhe ruajtje të parasë dhe aseteve publike, duke patur për mision shërbimin 
ndaj qytetarit, njëlloj si orientimet dhe mesazhet qendrore të Kongreseve të fundit INTOSAI dhe 
EUROSAI te komunitetit te institucioneve supreme të auditimit.  
Forcimi i kapaciteteve audituese konsiderohet si jë strategji efektive për të mbështetur 
përmirësimin e përgjegjshmërisë, transparencës dhe ndershmërisë në qeverisje si dhe për të 
sjellëimpakt në jetën e qytetarëve. Një qeverisje efektive dhe e mirë krijojnë parakushtet për sukses 
në luftën ndaj korrupsionit dhe mashtrimit. Atje ku përgjegjshmëria dhe transparencajanë në nivele 
thuajse jo ekzistente mashtrimi dhe korrupsioni bëhen tipar karakterizues nënë sektorin publik. 
 
Auditimet cilësore dhe vendosja e standardeve të larta në raportimin financiar janë gjithashtu 
faktorë të rëndësishëm që sigurojnë në pakësimin e mundësisë së veprimeve mashtruese. 
Korrupsioni prek çdo qelizëinstitucionale dhe organizative, si individualisht ashtu dhe sistemet. 
Pasojat e një ambienti korruptiv ndjehen në shumë aspekte të jetës ekonomike e politike të vendit 
ndaj dhe lufta kundër tij kërkon kontributin e të gjitha palëve. 
 
KLSH prej disa vjetësh po punon që të përsoset gjithnjë e më shumënë kërkim të strategjive 
efektive për të qenë të suksesshëm në luftën kundër korrupsionit.  

Lufta kundër mashtrimit dhe korrupsionit nëpërmjet auditimeve të KLSH njeh tregues konkretë të 
cilët kanë ardhur duke u përmirësuar nga viti në vit të tilla si intensifikimi i rasteve dhe rritje e 
numrit të kallëzimeve penale. Kontrolli i Larte i Shtetit, institucioni suprem i auditimit publik ne 
Shqiperi, në gjashte vitet e fundit 2012-2017 e ka orientuar aktivitetin auditues drejt sfidave të 
mirëqeverisjes publike, duke synuar të fitojë besimin e qytetarit përmes një roli aktiv në forcimin e 
llogaridhenies dhe transparences, si dhe ne thellimin e luftës ndaj korrupsionit në të gjitha nivelet e 
qeverisjes.  
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Kontrolli i Lartë i Shtetit në përmbushje të misionit të tij, ka bërë transparente nivelin e 
përgjegjshmërisë së institucioneve qeveritare dhe publike. Gjatë viteve 2012-2017, masa e dëmit 
ekonomik të zbuluar nga institucioni i auditit të jashtëm publik shqiptar e ka kaluar vlerën e 1 

miliardë USD, në një ekonomi me GDP 
vjetore rreth 10 miliardë USD. Vetëm për vitin 
2017, KLSH zbuloi një dëm ekonomik, 
parregullsi dhe shkelje financiare (në të 
ardhurat publike dhe shpenzimet e kryera) në 
shumën totale prej 11.5 miliard lekë ose 85.8 
milionë Euro. Shkelje të disiplinës financiare 
me ndikim negativ në performancën e 
subjekteve të audituara, i kushtuan vendit 
shumën totale prej 99.05 miliard lekë dëm, 
afërsisht 739.7 milionë euro nga e cila: 92.7 
miliard lekë në fushën e të ardhurave, afërsisht 
692.1 milionë euro dhe 6.3 miliard lekë 

afërsisht 47.8 milionë euro, në fushën e shpenzimeve jo me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet 
të fondeve publike.Në total janë konstatuar shkelje në shumën 110.5 miliard lekë ose afërsisht 825,6  
milionë euro7. 

KLSH ka ndërmarrë veprime dhe ka rekomanduar masa korrigjuese dhe penalizuese për  cdo rast të 
identifikuar të mashtrimit financiar dhe korrupsionit  duke synuar luftën ndaj korrupsionit  si 
fenomen në rrënjë të sistemit dhe jo thjesht si raste individuale, sporadike. Nga ana tjetër organizimi 
i aktiviteteve ndërgjegjësuese të iniciuara dhe realizuara që prej vitit 2012 e në vazhdim kanë synuar 
të sjellin në vëmendje të publikut të gjerë dhe ligjvënësve se lufta kundër korrupsionit është 
përgjegjësi e të gjithëve dhe çdo qytetar përfiton nga kjo e fundit.  

Pjesë e pandarë e këtij kontributi, ka qenë edhe angazhimi institucional i KLSH-së në luftën kundër 
korrupsionit, ku që nga viti 2012 deri në fund të vitit  2017, janë dërguar pranë organit të 
Prokurorisë, 266 kallëzime penale për 847 nëpunës dhe ish-nëpunës të administratës publike. 
Angazhimi i KLSH në luftën kundër korrupsionit në gjashtë vitet e fundit tregoi vazhdimësinë e 
vendosmërisë të shprehur në Platformën për zhvillimin e KLSH në fundvitin 2011, se ..lufta ndaj 
korrupsionit dhe roli parandalues i KLSH ndaj veprimeve korruptive dhe abuzive me pronën shtetërore do të jenë 
politika dhe veprime qendrore në Strategjinë e zhvillimit të institucionit.8 KLSH në 6 vitet e fundit, 2012-2017, 
ka adresuar çdo javë një Kallëzim Penal, për zyrtarët e nivelit të ulët, të mesëm dhe të lartë, të 
konstatuar me shkelje të rënda nga auditimet e KLSH, apo e shprehur ndryshe 1 kallëzim për çdo 3 
auditime. 

Kallëzimet penale  që KLSH adreson në Prokurori, nuk janë qëllim në vetvete por shprehin 
angazhimin serioz institucional në luftën kundër korrupsionit dhe sidomos në luftën kundër 
kulturës së pandëshkueshmërisë, i cili imponon ruajtjen e një standardi të domosdoshëm ligjor dhe 
moral, kundrejt mostolerimit dhe mosanashkalimit, të rasteve të konstatuara të korrupsionit dhe 
abuzimit me detyrën.  
Edhe pse standardet e INTOSAI-t, të cilat institucioni po i zbaton tashmë gjerësisht në punën e tij, 
nënvizojnë rolin këshillues dhe rekomandues të institucioneve supreme të auditimit në drejtim të 
parandalimit të sjelljeve korruptive dhe abuzimeve me fondet publike, mjedisi në të cilin KLSH 
                                                      
7 KLSH, Buletini Statistikor nr.4, Janar – Dhjetor 2017, publikuar Janar 2018.  

8 Projekt-Ide paraqitur pranë Komisionit për Ekonominë dhe Finanacat të Kuvendit të Shqipërisë nga Dr, Bujar Leskaj, 14 

Dhjetor 2011, parag.2, faqe 7. “ 4 Vjet Auditim i Jashtëm Publik”, Bujar Leskaj,  Seria : Botime KLSH 11/2016/62, 2016    

  

 

Grafiku 10:  Rastet e kallëzimeve penale në vite 
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operon, si dhe nivelet e larta të korrupsionit në çdo qelizë të qeverisjes së vendit, i kanë imponuar 
institucionit një qëndrim të balancuar ndërmjet rolit parandalues të tij me rolin zbulues dhe 
denoncues te mashtrimit financiar dhe korrupsionit.  

Krahas veprimtarisë konkrete ne luftën kundër korrupsionit si me sipër argumentuar KLSH ka 
synuar një rol kontributiv ne drejtim te përmirësimit te kuadrit ligjor rregullativ ne funksion te 
marrjes se masave për parandalimin e tij. Ne këtë aspekt KLSH  ka kërkuar përgatitjen nga Qeveria 
dhe miratimin nga Komisioni për Ekonominë dhe Financat dhe me tej nga Kuvendi te Ligjit «Për 
Përgjegjësinë Materiale të Nëpunësit Publik», i cili do te frenonte dukshëm shtytjen e 
punonjësve te administratës shtetërore drejt abuzimit me fondet dhe asetet publike dhe 
korrupsionit. Ky Ligj do të japë në formë të plotë dhe të njëjësuar mënyrat dhe dokumentimin e 
dëmeve që nëpunësi publik u shkakton fondeve dhe aseteve publike, vlerësimin e dëmit, mënyrat 
dhe kriteret e vlerësimit, etj. Objekt i ligjit do të jetë caktimi i shpërblimit të dëmit, sipas 
pjesëmarrjes dhe rolit të nëpunësit publik në shkaktimin e dëmit. Ai do të sigurojë gjithashtu një 
proces të qartë e transparent të shpërblimit të dëmit ndaj interesat publike, duke vendosur edhe një 
balancë mes mundësive reale të punonjësit shdëmtues dhe duke ruajtur minimumin jetik. Ligji do të 
sanksionojë përgjegjësinë materiale të titullarëve të subjekteve publike për vendimmarrjet e gabuara 
në dëm të interesave publike, duke përcaktuar edhe kriteret se kur përgjegjësia materiale 
shndërrohet në përgjegjësi penale. 

Në bazë të planit të implementimit të Projektit IPA (aktiviteti 2.1.2) sipas parashikimeve jane kryer 
trajnime me objekt auditimin e mashtrimit dhe korrupsionit dhe përfshirë sistemin e sinjalizuesve 
(Ŵhistle bloŵer) si një metodologji specifike në këtë fushë. 
Po keshtu pergjate vitit 2017 u zhvilluan trajnime me stafin e KLSH-se per njohjen e ligjit nr. 
60/2016, datë 02.06.2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve” 
 
KLSH ka marre pjesë  aktive në të gjitha aktivitetet  e organizuara nga SAI-t homologe apo dhe 
Institucionet Ndërkombëtare. Përmendim: Pjesëmarrja në  seminaret e zhvilluara ne menyre 
periodike organizuar nga Zyra Shtetërore e Auditimit të Hungarisë për të mbështetur punën 
kundër korrupsionit të Institucioneve Supreme të Auditimit në vendet në zhvillim. Qëllimi i këtyre 
seminariaktiviteteve  eshte që të rritet integriteti i institucioneve publike në vendet në zhvillim, të 
shpjegohet metodologjia e anketimit mbi integritetin e aplikuar gjatë këtyre viteve të fundit nga SAI 
Hungarez, si dhe të shkëmbehen eksperiencat e ndryshme. 
Përgjatë vitit 2017 KLSH u bë pjesë e Grupit të projektit të EUROSAI “Mbi rolin e Institucioneve 
Supreme te Auditimit ne përhapjen e kultures etike ne sektorin publik”i cili udhëhiqet nga SAI Hungarez.  
Pjesëmarrja në  Konferencën  e organizuar nga Këshilli i Evropës Konferenca rajonale Ballkanike 
“Mbi zbulimin dhe investigimin e korrupsionit e mashtrimit  publik  procedurave të auditimit”. 
Pjesëmarrja në Kongresin Ndërkombëtar mbi prokurimin  publik i organizuar në Slloveni 23-24 
Prill 2015. Pjesëmarrja ne Konferencën dhe seminarit mbi transparencën dhe integritetin 23-27 
Mars 2015, Hungari. - Seminar për antikorrupsionin, 22-23 Shkurt 2016, Hungari. 
 
Pjesëmarrja aktive në Task Forcë për rishikimin e ISSAI 30 dhe në hartimin e Udhëzuesit  për 
Auditimin e Etikës në të cilin KLSH ofroi kontributet në një nivel me SAI-t e tjera anëtare të 
Grupit të Punës tregoi angazhimin tonë institucional për të qenë pjesë aktive në rrjetin e 
institucioneve antikorrupsion jo vetëm në nivel kombëtar por dhe në nivel ndërkombëtar.  
Në Qershor 2017, KLSH ishte institucioni pritës i tryezës së organizuar nga SIGMA “ Roli i 
Institucioneve Supreme të Auditimit në luftën kundër korrupsionit dhe mashtrimit”  
Ne funksion te konsolidimit te kuadrit rregullator KLSH pergjate vitit 2017 publikoi dhe kreu 
trajnime te dedikuara te “ISSAI 30 – Kodi Etikës miratuar ne Kongresin e INTOSAI-t ne Dhjetor 
2016 si dhe Udhërrefyesit:  

i) “Auditimi i etikës në organizatat e sektorit publikdhe 
ii) “Si të implementojmë ISSAI 30 ”;   
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Ne date 12.04.2017 është nënshkruar Marrëveshja e re e Bashkëpunimit me Ministrinë e Financave 
(Ne Maj te vitit 2012 ishte lidhur marrëveshja e mëparshme).  Kjo marrëveshje reflektoi 
përditësimin  me zhvillimet më të fundit në fushën e auditimit në vend dhe synon që në vitet që 
vijojnë në objektivat e saj kryesore, që janë sinergjizimi i luftës kundër dukurive të mashtrimit 
financiar e korrupsionit, shmangia e dublimeve në auditim dhe reduktimi i kostove. Institucioni, 
nëpërmjet ndihmës së auditimit të brendshëm do të zhvillojë një qasje unike auditimi, duke 
përdorur rezultatet e punës së këtij të fundit, nëse ajo është në përputhje me standardet 
ndërkombëtare të auditimit. Auditimi i brendshëm mund të marrë raportet e auditimit të jashtëm 
(KLSH) dhe të kontrollojë se si Menaxhimi i ndjek rekomandimet, si dhe mund të monitorojë 
zbatimin e rekomandimeve të KLSH. Bazuar ne kete Marreveshje eshte ngritur Sekretariati i 
Perbashket me perfaqesues te nivelit te larte te dy institucioneve dhe po punohet intensivisht per 
koordinimin e veprimtarive midis KLSH-se Auditimit te Brendshme dhe Inspektimit ne Ministrine 
e Financave.  

Në strategjinë e tij KLSH ka vendosur theksin në ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve që 
janëdhënë në përgjigje të rasteve korruptive për ndëshkimin e shkeljeve flagrante të ligjit dhe 
përfitimeve në mënyrë të padrejtë  nga përdorimi i fondeve publike. 

Si dëshmi të vullnetit të saj për të luftuar anti-kulturën e pandëshkueshmërisë, KLSH vazhdon të 
intensifikoje përpjekjet për shtimin e përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies së administratës publike 
dhe për ta bërë KLSH një pasqyrë transparente dhe profesionale ku të shihte veten, të identifikonte me përgjegjësi 
gabimet dhe të orientohej për korrigjimin e tyre, duke forcuar imazhin e saj në publik dhe rritur besimin e qytetarit 
ndaj qëllimeve, politikave dhe programeve të qeverisë.  

Ky objektiv është realizuar dhe vijon të realizohet në përputhje me objektivat e detajuara 
në planet vjetore.  

Statusi i implementimit : Realizuar në vijimësi 

 
OBJEKTIVI NR. 6 RRITJA E NDIKIMIT PËRMES KOMUNIKIMIT DHE 

BASHKËPUNIMIT 
 

Strategjia afatmesme e zhvillimit të KLSH-së për periudhën 2013-2017 (e rishikuar për vitet 2015-
2017), në Objektivin 6 të saj “ Rritja e ndikimit përmes Komunikimit dhe Bashkëpunimit” i ka dhënë 
komunikimit një rëndësi parësore,  

Ne kuadrin e këtij objektivi jane zhvilluar nje sere aktivitetesh nder te cilet dhe Aktiviteti i Projektit 
IPA 2013  6.1.1 “Hartimi i një strategjie te re komunikimi”, e cila u përgatit  në bashkëpunim me 
ekspertë të projektit IPA duke përcaktuar qëllimet dhe mjetet e një Strategjie Komunikimi për 
KLSH. KLSH ka integruar elementë modernë të komunikimit dhe ka miratuar në Korrik te vitit 
2017 “Strategjinë e Komunikimit 2017-2019”, e ka implementuar ate përgjate gjysmës së dyte te vitit 
2017,duke synuar të përçojë zërin e qytetarit dhe të publikut nëpërmjet auditimeve dhe 
raportimeve për gjetjet dhe rekomandimet e tyre. Strategjia e komunikimit thekson marrëdhëniet e 
KLSH me publikun dhe Kuvendin, duke përfshirë edhe partnerë të tjerë në nivel kombëtar dhe 
ndërkombëtar. Objektivat strategjikë të KLSH per periudhen 2017-2019 janë përcaktuar në bazë të 
nevojave, kërkesave dhe sfidave të institucionit në komunikimin me publikun dhe palët e tjera të 
interesit, por edhe në bazë të burimeve aktuale njerëzore dhe financiare dhe mundësisë së kufizuar 
të rritjes së tyre për periudhën e realizimit të Strategjisë: 
Objektivi Nr. 1: Rritja e profilit publik të KLSH-së dhe e të kuptuarit të misionit, vizionit dhe rolit 
të tij në  shoqëri, për të forcuar besimin e qytetarëve tek institucioni. 
Objektivi Nr. 2: Shtimi i mjeteve të komunikimit të jashtëm të KLSH-së me qytetarët dhe grupet e 
ndryshme të interesit me qëllim rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit të publikut. 
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Objektivi Nr. 3: Promovimi i  rezultateve të auditimit të  KLSH për të transmetuar tek opinioni 
publik rezultatet dhe dobitë e institucionit në përmirësimin e qeverisjes, përmes luftës kundër 
korrupsionit. 
Objektivi Nr. 4: Shtimi i komunikimit dhe ndërveprimit të KLSH-së me qytetarin, nëpërmjet 
pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në aktivitetet dhe tryezat e rrumbullakëta. 
Objektivi Nr. 5: Konsolidimi i pjesëmarrjes së audituesve në opinion-dhënien në median e shkruar 
dhe kalimi gradual drejt dhënies së opinionit në emisionet televizive. 
Komunikimi me median.  
Gjatë viteve 2012-2017, institucioni në përmbushje të objektivit për rritjen e transparencës është 
zhvilluar në disa dimensione. Kështu, krahas rritjes së kanaleve të komunikimit me publikun, 
përmirësoi përmbajtjen dhe cilësinë e mesazheve në njoftimet e tij për shtyp. Njoftimet për shtyp 
kanë qenë dhe janë përcjellësi kryesor i mesazheve publike të institucionit.  
Gjatë vitit 2017, shtypi i shkruar ka pasqyruar  raportet dhe deklaratat për shtyp me një numër 
prej 840 artikuj, njoftime, editoriale dhe komente analitike.  

Në fund të vitit 2017, KLSH ka qene e pranishme me rreth 100 kronika më shumë se vitin e kaluar  
(numri është rritur nga 550 në 642 kronika).  

Institucioni ka konsideruar median e shkruar dhe audio-vizive si partnerin kryesor në realizimin e 
misionit të tij si “watchdog” për mirëadministrimin e fondeve dhe pasurisë publike si dhe për të 
forcuar luftën ndaj korrupsionit.  

 

 

Në këtë drejtim ka ndikuar dukshëm edhe prezenca e audituesve të KLSH-së në median e shkruar, shkrimet 
e të cilëve i janë paraqitur të përmbledhura publikut në 9 volume (periudha 2013-2017), të cilët janë 
botime të kolanës së KLSH-së. Shkrimet e audituesve përmbajnë gjithnjë e më shumë shkrime 
konkrete për problematikat që hasen më shpesh në jetën e përditshme të qytetarit që merr shërbime 
publike, por dhe që janë më të mprehtat, të cilat janë evidentuar në auditimet e kryera prej tyre. 

Gjatë vitit 2017, KLSH  ka qenë prezente pothuajse në të gjitha gazetat me 125 shkrime, të shkruara 
nga auditues të KLSH-së. Gjate pesë viteve, 2013-2017 audituesit e KLSH kanë botuar 521 artikuj. 
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Trajtimi i Letrave nga Qytetarët  
Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë vitit 2017 ka vijuar të trajtojë me korrektesë dhe profesionalizëm 
letrat dhe ankesat e qytetarëve, të cilët në çdo rast kanë marrë përgjigje, edhe kur çështja e ngritur 
prej tyre ka qenë jashtë kompetencave të institucionit. Megjithatë, edhe në këto raste KLSH i ka 
orientuar qytetarët, nëpërmjet përgjigjeve zyrtare se cilit institucion duhet ti drejtohen për të marrë 
përgjigje për shqetësimet e tyre. Gjatë 2017, KLSH ka trajtuar 623  letra dhe ankesa (gjatë 2016 kanë 
qenë 660 të tilla), nga të cilat 246 jashtë kompetencës dhe juridiksionit të institucionit. Nga 377 
ankesa në kompetencë të KLSH, 204 prej tyre janë verifikuar dhe u është dhënën përgjigje,  ndërsa 
173 janë në proces verifikimi. 
 
 

 
Trajtimi i kërkesave për të drejtën e informimit.  
E drejta e informimit si një e drejtë kushtetuese dhe tanimë e parashikuar qartazi në një legjislacion 
të veçantë  është e drejtë elementare e çdo individi në një shoqëri demokratike. Që me miratimin e 
ligji të ri nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”,  Kontrolli i Lartë i Shtetit ka pasur një numër 
në rritje kërkesash për informacion nga viti në vit. Vetëm gjatë vitit 2017 janë trajtuar dhe u është 
përcjellë informacioni i kërkuar, rreth 41 kërkesave dhe ankesave që kanë ardhur në adresë të 
koordinatorit të KLSH-së. 
 
Kontrolli i Lartë i Shtetit në dy vitet e fundit, me qëllim rritjen e transparencës ndaj publikut ka 
vendosur në ŴEB e KLSH-së pothuajse të gjitha Vendimet e Auditimit, 153 auditime nga 156 të 
realizuara në vitin 2017 (98%) dhe 152 auditime nga 154 të realizuara për vitin 2016 (98.7%). 

Faqja e ŴEB-it të KLSH-së është një dritare më shumë dhe të interesuarit mund të gjejnë 
informacione të shumta për aktivitetin e KLSH-së dhe veçanërisht për raportet e auditimet. 
Gjithashtu në faqen zyrtare të KLSH gjenden të gjitha raportet që janë hartuar dhe përgatitur nga 
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KLSH gjatë vitit 2017 si Raporti i Aktivitetit, Raporti i Buxhetit, Raportet e monitorimit, strategjitë, 
informacione për të gjitha aktivitetet e zhvilluara nga KLSH si brenda edhe jashtë vendit, botimet e 
KLSH-së, etj. Botimet janë të aksesueshme nga publiku jo vetëm në opsionin  read (të lexueshme) 
por dhe në opsion doënload (të shkarkueshme).  

Muaji i Hapur në KLSH. Mbështetur ne standardin ndërkombëtar të Institucioneve Supreme të 
Auditimit, ISSAI 12, “Vlerat dhe dobitë e Institucioneve Supreme të Auditimit- të bësh ndryshimin në jetën e 
qytetarëve” dhe me qëllim njohjen më të plotë dhe të drejtpërdrejtë të veprimtarisë së Institucionit 
nga qytetarët, si edhe në kuadër të transparencës dhe njohjes së ndërsjellë të punës mes 
Departamenteve të auditimit në institucion, KLSH në zbatim të Strategjisë së Komunikimit 2017-
2019 dhe të eksperiencës së javës së hapur, të organizuar në nëntor të vitit 2016, organizoi Muajin e 
Hapur për Qytetarët, në datat 7 Nëntor- 11 Dhjetor 2017.  

Gjatë kësaj periudhe, qytetarët patën mundësinë të vizitojnë mjediset e Kontrollit të Lartë të Shtetit  
dhe të njihen me historikun dhe arritjet e institucionit ne 92 vitet e ekzistencës së tij nëpërmjet mini-
muzeut në korridorin qendror të KLSH, të takohen me punonjës, auditues dhe ekspertë të 
ndryshëm të institucionit, duke marrë të gjithë informacionin që kanë kërkuar dhe duke adresuar 
pyetje të ndryshme me interes për ta. Stafi i përgatitur i KLSH-së ishte në dispozicion të qytetarëve 
gjatë gjithë kësaj periudhe. 
Gjatë muajit të hapur janë zhvilluar 49 aktivitete të ndryshme si takime mes Departamenteve të 
ndryshme të auditimit me qëllim shkëmbimin e eksperiencave; takime me gazetarë; prezantime të 
botimeve të KLSH-së nga Auditues të rinj; pjesëmarrje në Panairin e librit 2017; prezantimi i 
Rregullores së Re të KLSH; prezantimi i kolanës së botimeve të KLSH-së në dy panaire; takime dhe 
leksione me akademikë, profesorë, filozofë të fushave të ndryshme; prezantim i Draft-Strategjisë së 
zhvillimit të KLSH-së për periudhën 2018-2022; leksione nga kolegë të SAI-ve partnere, prezantimi 
i buxhetit faktik për vitin 2016; promovime librash që kanë interes për KLSH; aktivitete kulturore, 
promovimi i pjesëmarrjes së KLSH-së në aktivitete të ndryshme ndërkombëtare, në dy vitet e fundit 
me qëllim shkëmbimin e eksperiencave; etj. 
Po kështu në këtë kuadër u zhvilluan aktivitete në bashkëpunim me me shoqërinë civile ekspertë të 
jashtëm dhe përfaqësues të stafeve akademike. Të gjitha aktivitetet janë ndjekur me vëmendje dhe 
interes nga auditues, gazetarë, përfaqësues të shoqërisë civile, studentë, etj.  
Publikimet e KLSH-se  

KLSH vjen në gjashtë vitet e fundit 2012-2017 me një kolanë botimesh prej 83 titujsh. Kolana e 
botimeve, e cila pasurohet nga viti në vit, pasqyron çdo kronikë të reformave që ka nisur KLSH dhe 
nëpërmjet tyre, ne rrisim transparencën dhe llogaridhënien tonë si institucion, duke rritur 
njëkohësisht edhe besimin e qytetarëve ndaj punës sonë.  

 

 

Gjatë vitit 2017,  67 botimeve të viteve 2012-2016, iu shtuan 16 botimet e 2017 

12 Botime ne 
20 Vjet (1991-

2011)
83 Botime në 
6 Vjet (2012-

2017)

Numri i botimeve në vite 1990-2011 dhe 2012-2017

1990-2011

2012-2017
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Revista Shkencore “Auditimi  Publik”, arriti në numrin 17 të saj dhe është tregues i përkushtimit 
dhe vlerave të institucionit që vijon të botojë çdo 4 muaj një numër të kësaj Reviste.  
Me qëllim promovimin e botimeve të KLSH-së, institucioni mori pjesë për të pestin vit radhazi në 
Panairin e Librit, në të cilin u paraqit me 77 botime përkundrejt 17 botimeve të vitit 2013, kur mori 
pjesë për herë të parë modestisht në këtë panair.  
Kontrolli i Lartë i Shtetit mori pjesë në vitin 2017, për herë të dytë në Panairin Ndërkombëtar të 
Klik Expo Group, që u organizua në Tiranë në datat 23-26 nëntor 2018. Kontrolli i Lartë i Shtetit u 
paraqit në këtë panair me kolanën e plotë të botimeve të tij për periudhën 2012- 2017. 
Gjithashtu KLSH mori pjesë dhe në Kongresin Shkencor Ndërkombëtar “Menaxhimi dhe trajtimi i 
integruar i mbetjeve në gjendje të lëngët, të ngurtë dhe të gaztë” në datat 24-25 nëntor.  
Në gjashtë vitet e fundit, KLSH ka lidhur  50 marrëveshje bashkëpunimi, nga të cilat 27 me OJF, 15 
me institucione homologe dhe të tjerat me institucione shtetërore dhe Universitete Publike.  
Bashkëpunime me profesoratin e Universiteteve dhe me Organizatat e Profesionistëve të fushës 
kane përvijuar edhe përgjatë vitit 2017, duke vlerësuar maksimalisht kontributin  e tyre për Revistën 
Shkencore të KLSH-së, Konferencat Shkencore të KLSH-së, trajnimet, rekrutimet e stafit, etj. 
Konferenca e V-të Shkencore e KLSH-së 
Konferenca e V-të u zhvillua në datat 11 -13 tetor 2017, në Tiranë dhe u realizua si një 
bashkëpunim mes Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës, Kontrollit të Lartë të Shtetit, 
Gjykatës Turke të Llogarive dhe Fondacionit të Kontabilitetit për Bashkëpunim Akademik të 
Turqisë. 

Konferenca e këtij viti kishte si temë kryesore “Të Auditosh për Qëndrueshmëri dhe Zhvillim” dhe në të 
morën pjesë rreth 160 të ftuar. Në këtë konferencë kishte përfaqësues nga Fakulteti i 
Ekonomisë,Universiteti i Tiranës, Kontrolli i Lartë i shtetit, Instituti i Ekspertëve Kontabël të 
Autorizuar, Unioni i Dhomave të Audituesve dhe Kontabilistëve të Licencuar të Turqisë, Federata 
Ndërkombëtare e Kontabilistëve, Universiteti i Lodz-it, Këshilli i Kontabilistëve të Shqipërisë, 
studentë, auditues, etj. 

Bashkëpunimi me SAI-et partnere dhe institucione të tjera ndërkombëtare 
Përgjatë vitit 2017 janë zhvilluar 57 aktivitete, të tilla si Kongrese, Konferenca, Takime, seminare, 
trajnime, (këto të fundit edhe në kuadrin e zbatimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit me SAI-et 
homologe) dhe Drejtoria e Komunikimit, Botimit dhe Marrëdhënieve e Jashtë ka qenë e përfshirë 
edhe në organizimin e 2 aktiviteteve të kryera në bashkëpunim me Institucionet Homologe dhe 
institucione të tjera të huaja.  Viti 2017 ka ruajtur trendin e suksesshëm të pjesëmarrjes së audituesve 
në aktivitete të ndryshme trajnuese të ofruara nga SAI-t homologe dhe institucione të tjera 
ndërkombëtare 
Internshipi i ECA-s dhe felloŵship i GAO-s 
Në modernizimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit kanë dhënë një kontribut të çmuar Gjykata 
Europiane e Audituesve (ECA), nëpërmjet intershipeve dhe Zyra e Auditimit Qeveritar të SHBA-së 
GAO, përmes felloŵship-eve. Falë kësaj asistence, në KLSH po krijohet një gjenerate e re 
audituesish me parametrat e kolegëve të tyre euro-atlantikë.  
Në vitin 2017, dy auditues të Kontrollit të Lartë të Shtetit kanë qenë pjesë e strukturave tё ECA-s 
për një periudhë 5 mujore, duke përfituar nga programet e internshipit tё kёtij institucioni, pёr tё 
kontribuar pranë departamenteve dhe drejtorive tё ndryshme tё ECA-s. Internshipi është 
konsideruar një mjet shumë i rëndësishëm për të ofruar njohuri mbi auditimin e fondeve të BE-së, 
për audituesit e SAI-ve të vendeve që aspirojnë të bëhen anëtare të BE-së. Në total janë 12 auditues të 
KLSH-së që kanë fituar internship-et tek ECA, përfshirë dy audituese që do të fillojë internshipin në mars 2018. 
Po aq produktive për KLSH-në ka rezultuar edhe bashkëpunimi me GAO-n e SHBA-së ku gjatë 
vitit 2017 dy  auditues të KLSH-së morën pjesë në një felloëship 4 mujor pranë kësaj zyre ndërsa 
gjatë 2018 dy auditues do të ndjekin këtë felloŵship. Felloŵshipi  është hartuar për të forcuar 
kapacitetet e SAI-ve e për të rritur llogaridhënien dhe mirëqeverisjen.  
 
Statusi i implementimit : Realizuar e në vijimësi. 
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KONKLUZIONE  
 
Nga monitorimi dhe vlerësimi i nivelit te kryerjes se veprimtarive per cdo nen objektiv individuale 
dhe në tërësi për cdo njërën nga  gjashtë objektivat strategjikë të periudhës 2013- 2017, vlerësojmë 
sa vijon:  
 
OBJEKTIVI NR. 1 :  ZHVILLIMI I KAPACITETIT INSTITUCIONAL TË KLSH. 
AMENDIMI I BAZËS RREGULLATORE TË KLSH-SË NË PËRPUTHJE ME 
STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË AUDITIMIT DHE PRAKTIKAT E MIRA 
EVROPIANE 
Mbështetur nga 3 nën objektiva kryesore:  

Nën-objektivi 1.1: Lobim që amendimet e ligjit të miratohen në Kuvend 
Nën-Objektivi 1.2: Rregullat e brendshmedo të duhet tëzhvillohennë disa fusha 
Nën objektivi 1.3 Intensifikimi i komunikimit me Kuvendin e Shqipërisë 
 
Për të cilat janë parashikuar 11 aktivitete rezulton se janë realizuar 9 aktivitete dhe 2 aktivitete janë ende në 
proces, mbeten për tú ndjekur për periudhën e ardhme.  
 
OBJEKTIVI NR. 2: RRITJA E KAPACITETEVE AUDITUESE DHE E CILËSISË SË 
AUDITIMIT 

 
Mbështetur nga 10 nen objektiva kryesore: 
 
Nën-Objektivi 2.1: Modernizimi i qasjes së auditimit të përputhshmërisë 
dherregullshmërisë 
Nën-Objektivi 2.2: Zhvillimi i kompetencave dhe të kapaciteteve të auditimit 
financiarNën-Objektivi 2.3: Zhvillimi i auditimit të integritetit  
Nën-Objektivi 2.4: Zhvillimi i auditimit të menaxhimit të fondeve të BE 
Nën-Objektivi 2.5 Programimi i auditimit bazuar në rrezik 
Nën-Objektivi 2.6 Zhvillimi i udhëzimeve të materialeve specifike të auditimit 
Nën-Objektivi 2.7 Forcimi i rolit të Departamentit të Politikave të Auditimit për hartimin e 
metodologjivedhe aktiviteteve të lidhura të trajnimit 
Nën-Objektivi 2.8: Zhvillimi i trajnimeve profesionale 
Nën-Objektivi 2.9: Zhvillimi i kontrollit të cilësisë në auditim  
Nën-Objektivi 2.10 “Pjesëmarrje aktive e KLSH ne programin“3i” 
 
Për të cilat janë parashikuar 39 aktivitete rezulton se janë realizuar dhe vijojnë implementimin 33 aktivitete dhe 6 
aktivitete janë ende në proces, mbeten për tú ndjekur për periudhën e ardhme.  
 
OBJEKTIVI NR. 3. PËRMIRËSIMI I CILËSISË DHE SHTIMI I NUMRIT TË 
AUDITIME VETË PERFORMANCËS  
Mbështetur nga 4 nën objektiva kryesore:  

 

 
Nën objektivi 3.1 Funksioni auditues 
Nën objektivi 3.2 Palët e interesit  
Nën objektivi 3.3 Kapacitetet njerëzore institucionale 
Nën objektivi 3.4 Kapacitetet njerëzore individuale 
 
Për të cilat janë parashikuar 17 aktivitete rezulton se janë realizuar dhe vijojnë implementimin 16 aktivitete dhe 1 
aktivitet ende në proces, mbetet për tú ndjekur për periudhën e ardhme.  
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OBJEKTIVI NR. 4. ZHVILLIMI DHE KONSOLIDIMI I AUDITIMEVE TË 
TEKNOLOGJISË SË   INFORMACIONIT DHE PËRDORIMI ITI NË AUDITIM 
Mbështetur nga 2 nën objektiva kryesore:  

 
Nën-Objektivi 4.1: Zhvillimi i infrastrukturës dhe mjeteve të TI 

Nën-Objektivi  4.2:  Zhvillimi i auditimit TI 
 
Për të cilat janë parashikuar 8 aktivitete rezulton se janë realizuar dhe vijojnë implementimin 8 aktivitete.  
 
 

OBJEKTIVI NR. 5. RRITJA E KONTRIBUTIT TË KLSH PËR QEVERISJEN E MIRË, 

NËPËRMJET LUFTËS KUNDËR KORRUPSIONIT 
 

 
Për të cilin janë parashikuar 10 aktivitete rezulton se janë realizuar dhe vijojnë implementimin 10 
aktivitete.  

OBJEKTIVI NR. 6  RRITJA E NDIKIMIT PËRMES KOMUNIKIMIT DHE 

BASHKËPUNIMIT 

Nen kete objektiv janë parashikuar 8 aktivitete rezulton se janë realizuar dhe vijojnë implementimin 8 aktivitete. 

 

 
 

Objektivat  e Strategjisë së Zhvillimit   të Kontrollit të Lartë të Shtetit për periudhën 2013 -
2017 kane përmbushur pritshmwrite e synuara dhe janë realizuar në 90 % e aktiviteteve të   
dhe 10  % janë në proces realizimi. 
Arritjet e deritanishme përbëjnë bazën mbi të cilën do të ndërtohen qëllimet strategjike të 
se ardhmes. 
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MATRICA E MONITORIMIT 
 

 

Nr 
Objektivat,Nën-Objektivat 
dhe Veprimtaritë 

Struktura 
Zbatuese 

Afati i 
zbatimit 

Financi
mi 

Treguesit e suksesit dhe 
monitorimit 

Statusi i implementimit 

1 Objektivi Nr.1:Zhvillimi i kapacitetit institucional te KLSH. Amendi mi i bazës ligjore dhe rregullatore 
te KLSH ne për puthje me standardet ndërkombëtare dhe praktikat e mira evropiane 

 
 

1.1 

 

 
Nën-objektivi : Lobim që amendimet e ligjit të miratohen në Kuvend 

 
Realizuar  

Miratuar ligji 154/2014 “ 

Mbi organizimin dhe 

funksionimin e KLSH-së” 

1.2 Nën-objektivi: Rregullat e brendshme që duhet të zhvillohen në disa  fusha 

1.2.1 Hartimi  i  Kodi të 
përditësuar  të Etikës 
dhe 
rregullave të sjelljes 

Dep. Pol. 
Aud , 
Dr.B.NJ. 

Mars 2015 Buxheti i 
KLSH 

Dokumenti i Kodit te EtikeS 

miratuar me Vendimin e 
Kryetarit të KLSH,  Nr. 56,  
datë  30.04.2015 “Për miratimin  
e Kodit  Etik të KLSH-së”;   
 

Realizuar 
 

1.2.2 Strategjia e  menaxhimit   
riskut  te  KLSH-së  
2015-2017  dhe Regjistri 
i riskut 

Dep. Pol. 
Auditimit  

 

Mars 2015 Buxhe
ti i 
KLSH
-se 

Dokumenti i Strategjisë se 
Menaxhimit te Riskut miratuar me 
Vendim të Kryetarit të KLSH  
nr.41, datë 30.03.2015    

 
Realizuar  

1.2.3 Rishikimi i Rregullores 
së Brendshme të 
Organizimit 
dhe Funksionimit të 
KLSh-së 
 
 
 

Dr/Metodo
logjise dhe 
zhvillimit 

 

Prill 2015 Buxheti i 
KLSH 

Eshte hartuar Rregullorja e 
Brendshme e Organizimit dhe 
Funksionimit Administrativ te 
KLSH-se nr 85 date 30.06.2015. 

 Realizuar 
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Nr 
Objektivat,Nën-Objektivat 
dhe Veprimtaritë 

Struktura 
Zbatuese 

Afati i 
zbatimit 

Financi
mi 

Treguesit e suksesit dhe 
monitorimit 

Statusi i implementimit 

1.2.4 

Rishikimi i strukturës 
organizative dhe hartimi i 
përgjegjësive të njësive 
organizative në KLSH 

Ekspertët e 
IPA/ Dep. 
Pol. Aud., 
Dr.B.NJ. 

Janar 2016 IPA 
3.1.2/ 
3.1.3/  
3.1.4 

Rishikuar me Vendim e Kryetarit nr 7 
dt 03.02.2016 “Për organizimin e 
KLSH-së dhe klasifikimin e vendeve të 
punës dhe nivelin e pagave” dhe per 
vitin 2017 me Vendimin nr 7 date 
10.02.2017.  

Realizuar dhe ne vijimesi  
 

1.2.5 

Hartimi i rregullave dhe 
procedurave për certifikimin 
e stafit të auditimit 

Dep. Pol. 
Aud/Dr 
Metodologjisë 

Në 
vijimësi 

Buxheti i 
KLSH/ 
IPA 
3.1.11 

Udhëzuesi për procedurat e reja të 
certifikimit 

Ne proces . Projekti IPA  

1.2.6 

Rishikimi dhe përditësimi i 
rregullave të brendshme për 
certifikimin e audituesve 

Dep. Pol. 
Aud., 

Dr.B.NJ. & 
IPA 

Janar 2017 Projekti 
IPA 

3.1.11 

 Rregullorja e Certifikimit  Ne proces. Projekti IPA  

1.2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hartimi   i   dokumentit   të  
politikave   të  burimeve 
njerëzore dhe zbatimi i tij 

 
 
 
 

Dep. Pol. Aud 
, 

Dr.B.NJ. & 
IPA 

Sipas kalendarit 
te IPA-s 

Projekti 
IPA 
3.1.5/ 3.1.7 

Në datat 9-12 Maj 2016, në kuadër të 
projektit IPA u zhvillua misioni i parë 
"Rishikimi i politikave aktuale të 
burimeve njerëzore dhe përcaktimi i 
përmbajtjes së politikave për to". 
Grupi i ekspertëve ka përgatitur dhe 
përcjellë raportin e misionit në të cilin 
është propozuar përmbajtja e politikës 
së burimeve njerëzore. Miratuar me 
Vendim te Kryetarit nr 128 date 
30.12.2017 

Realizuar  

1.2.8 Akti nënligjor   
“Per rregullat dhe 
procedurat e përzgjedhjes, 
kontraktimit dhe 
pagesës se eksperteve te 
jashtëm te KLSH-se”. 

Dr.Juridik
e e 
Zbatimit 
te 
Standarde
ve 

Prill –Maj 
2015 

Buxheti 
i 

Shtetit 

Akti nen ligjor . Vendim i Kryetarit 
nr 1 date 09.05.2015,publikuar ne 
fletore zyrtare:  
“Për  rregullat dhe procedurate 
përzgjedhjes kontraktimitdhe 

Pagesës se ekspertevete jashtëm te 

KLSH- se. 

Realizuar 
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Nr 
Objektivat,Nën-Objektivat 
dhe Veprimtaritë 

Struktura 
Zbatuese 

Afati i 
zbatimit 

Financi
mi 

Treguesit e suksesit dhe 
monitorimit 

Statusi i implementimit 

1.3 Nën-Objektivi: Intensifikimi i komunikimit me Kuvendin e Shqipërisë 

1.3.1 
Hartimi i strategjisë së 
përgjithshme të 
komunikimit 

Dep. Pol. 
Aud , 
& IPA 

Viti 2017 Projekti 
IPA 
3.2.6.1 

Dokumenti i Strategjisë miratuar nga 
Kryetari i KLSH-se  Korrik 2017  

Realizuar  
 

1.3.2 

 Raportime dhe prezencë e 

vazhdueshme në 

Komisionin e Ekonomisë 

dhe Financave 

Kryetari, 

Pika e 

kontaktit 

Gjate gjithë 

periudhës se 

implementimit 

te Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH 

Raportime ne vijimesi ne Komisionin 

e Ekonomise dhe Financave dhe 

komisione te tjera  

Realizuar e në vijim 

1.3.3 

Organizimi i një seminari 
për marrëdhëniet e KLSh-së 
me Parlamentin 

Sekretari i 
Përgjithshë
m 

Qershor 2017 Buxheti 
i 
KLSH/ 
IPA 
1.2.2.1 

Seminari me pjesëmarrjen e përfaqësues 
KLSH dhe përfaqësues të Komisionit 
Ekonomisë mediave dhe eksperteve 
polake dhe palet e tjera te interesit 
realizuar ne Maj 2017. 

Realizuar 

2 Objektivi Nr.2: Rritja e kapacitete ve audituese dhe e cilësisë së auditimit 

2.1 Nën objektiv: Modernizimi i qasjes së auditimti të përputhshmërisë 

2.1.1 
Hartimi i manualit te 
auditimit te përputhshmërisë 

Dep. Pol. 
Aud , 
& IPA 

Gjatë 
zbatimit të 
Projektit 

Projekti 
IPA 

Manual i auditimit 
te përputhshmërisë. Miratuar me 
Vendimin nr 191 date 31.12.2015  

Realizuar  

2.1.2 

Trajnimi  i  stafit  te 
auditimit  përimplementimin e 
manualit te auditimit 
tepërputhshmërisë 

Dep. Pol. 
Aud , 
& IPA 

Gjate 
zbatimit të 
projektit 

Projekti 
IPA/ 

Buxheti i 

KLSH 

Jane zhvilluar ne vazhdimesi 
seanca trajnuese  si dhe testime. 

Realizuar  e në vijim 
 

2.2 Nën-Objektiv: Zhvillimi i auditimit financiar dhe i kapaciteteve   

2.2.1 
 

Rishikimi i manualit të 
auditimit financiar 

Dep. Pol. 
Aud , 
& IPA 

Sipas kalendarit 
te IPA-s 

Projekti 
IPA 
2.2.6 

Ky proces është parashikuar si pjesë e 
projektit IPA 

Jane ne proces auditimet 
pilot  

2.2.2 

Trajnimi i stafit të 
përzgjedhur të  auditimit 
financiar 

Dep. Pol. 
Aud, 
& IPA 

Sipas kalendarit 
te IPA-s 

IPA, 
buxheti 
KLSH 
2.2.5 

Ky proces është kryer si pjesë e  
projektit IPA 

Realizuar e në vijim  
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Nr 
Objektivat,Nën-Objektivat 
dhe Veprimtaritë 

Struktura 
Zbatuese 

Afati i 
zbatimit 

Financi
mi 

Treguesit e suksesit dhe 
monitorimit 

Statusi i implementimit 

2.2.3 

Përgatitja e modelit të 
raportimit vjetor në Kuvend 
mbi deklaratën 
përfundimtare buxhetore të 
R.SH 

Dep. Pol. 
Aud , 
& IPA 

 Viti 2017 Projekti 
IPA 
2.2.8 

Ky proces është parashikuar si pjesë e 
projektit IPA 

Ne proces  Në vijim 
impelementimi i projektit 
IPA 
 

2.2.4 

Vlerësimi   i auditimeve   të 
përputhshmërisë dhe 
nevojat për përmirësimin e 
tyre në KLSH 

Ekspertët/ 
dep. 
Auditimit 

Dhjetor 2016 Projekti 
IPA 
2.2.3 

Ky proces është kryer si pjesë e 
projektit IPA si dhe nga SIGMA 

Realizuar e në vijim  

2.2.5 

Hartimi  i  udhëzuesve  të  
auditimit  për  4  fusha   të 
veçanta të kërkuara nga 
KLSH 

Ekspertët/ 
dep. 
Auditimit 

Sipas kalendarit 
te IPA-s 

Projekti 
IPA 
2.2.4.1 

Ky proces është kryer nen projektin 
IPA 

Realizuar në vijim  

2.3 Nën-Objektiv: Zhvillimi   i   auditimit   të  integritetit (kundër mashtrimit dhe korrupsionit) 

2.3.1 

Zhvillimi manualit të 
auditimit referuar çështjeve 
kundër mashtrimit dhe 
korrupsionit 

DJ/ Dep 
auditimit/Dr
ejt 
Metodologjis
ë 

Shtator 2017 
(prill 2017) 

Projekti 
IPA 
 

Eshtë hartuar Manuali nga ekspertet 
e projektit IPA dhe eshte ne proces 
shqyrtimi para miratimit 
përfundimtar.  

Realizuar e ne vijim 

2.3.2 

Trajnimi i stafit të auditimit 
për implementimin e 
Manualit të Auditimit 

DABQ & 
ALP 
& MNAB 
dhe IPA 

Pas hartimit 
Manualit 
Auditimit 
integritetit 
 

Projekti 
IPA 
2.1.2.1 

Ralizuar nga ekspertet e Projekti IPA 
dhe burime te brendshme 

Realizuar e në vijim 

2.4 Nën-Objektiv: Zhvillimi i auditimit të menaxhimit të fondeve të BE 

2.4.1 
Zhvillimi i metodologjisë 
për auditimin e fondeve te 
BE 

Dep. Pol. Aud 
,   & 
IPA 

Sipas kalendarit 
te IPA-s 

Projekti 
IPA 
 

Ky proces është parashikuar si pjesë e 
projektit IPA 

Ne proces 
 

2.4.2 
Trajnimi i stafit të 
përzgjedhur për auditimin e 
fondeve të BE 

DBNJ, IPA Pas zhvillimit të 
metodologjisë 
 

Projekti 
IPA 
 

Jane kryer trajnime te  stafit auditues 
në këtë fushë 

Realizuar e ne proces 
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Nr 
Objektivat,Nën-Objektivat 
dhe Veprimtaritë 

Struktura 
Zbatuese 

Afati i 
zbatimit 

Financi
mi 

Treguesit e suksesit dhe 
monitorimit 

Statusi i implementimit 

2.4.3 

Vizita  studimore  ne  vende  
përfituese të fondeve të BE 
për të ndarë  eksperiencat 
në fushën e auditimit 

DBNJ, IPA Sipas kalendarit 
te IPA-s 

Projekti 
IPA 

Janë zhvilluar vizita studimore në 
Austri, Poloni, Kroaci, Holande 

Realizuar  

2.5 Nën-Objektiv: Programimi i auditimit bazuar në risk 

2.5.1 

Prezantimi  dhe  zhvillimi  i  
metodologjisë  lidhur  me 
programimin e auditimit të 
bazuar ne risk 

Dep. Pol. 
Aud, 
& IPA 

Nëntor –
Dhjetor 
2015 

Projekti 
IPA 
3.1.1.1 

Prezantimi dhe njohja e stafit me 
metodologjinë është pjesë e programit 
vjetor dhe asistimi në planifikimin e 
vitit 2017, dhe 2018 

Realizuar e në vijimësi 
 

2.5.2 Hartimi  i  plote  i  
programit  vjetor  te  
auditimit sipas 
modelit te bazuar ne risk 

Dep 
Auditimit 
& IPA 

Nentor-
dhjetor 
2015 

Projekti 
IPA 

Prog. vjetor i auditimit 2017 dhe 2018  
bazuar ne modelin e riskut 

Realizuar  

2.5.3 

Trajnimi i stafit të 
përzgjedhur lidhur me 
përdorimin  e 
modelit të riskut në 
programimin vjetor të 
auditimit 

Dep. Pol. 
Aud, 
& IPA 

Pas ref 2.5.1 Projekti 
IPA 
3.1.1.1/ 
3.1.1.2 

Pjesë e programit vjetor të trajnimeve 
është trajnimi i audituesve në lidhje me 
planifikimin me risk si dhe përdorimin 
e teknikave të përqasjes me risk në 
auditim. 

Realizuar  

2.6 Nën-Objektiv: Zhvillimi i udhëzimeve të materialeve specifike të auditimit 

2.6.1 

Përcaktimi i rregullave për 
përgjegjësitë e audituesve 
gjatë auditimit të mashtrimit 
financiar dhe integritetit 

Ekspertët 
e IPA-s, 
D. Pol. 

Aud., 
Dr.Juridike. 

Sipas kalendarit 
te IPA-s 

Projekti 
IPA, 
Buxheti i 
KLSH 
2.1.2 
 

Zhvilluar i trajnimeve mbi auditimin 
e mashtrimit financiar dhe 
integritetit. 

 
Realizuar  

2.6.2 

Zhvillimi  i  metodologjive  
për  raportimin  e auditimit 
dhe formulimin e 
rekomandimeve 

Ekspertët 
IPA, 
Dep. Pol. 
Aud, 
 

Sipas kalendarit 
te IPA-s 

Projekti 
IPA 
2.2.5 

Ky proces po zhvillohet nen suportin e 
projektit IPA  

 
Ne proces e ne vijimësi  
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Nr 
Objektivat,Nën-Objektivat 
dhe Veprimtaritë 

Struktura 
Zbatuese 

Afati i 
zbatimit 

Financi
mi 

Treguesit e suksesit dhe 
monitorimit 

Statusi i implementimit 

2.6.3 

Sistemi i IT  si mbështetje për 
ndjekjen e konkluzioneve të 
auditimeve si dhe zbatimit të 
rekomandimeve 

Ekspertët e 
IPAs, 
Drejtoria 
IT Audit 
dhe 
Logjistikës 
dhe IT 

Sipas kalendarit 
te IPA-s 

Ekspertët 
e 
IPAs, 
Drejtoria 
IT Audit 
dhe 
Logjistikës 
dhe IT 
1.2.3 

Ky proces po zhvillohet nen sportin e 
projektit IPA 

 
Ne proces, pjesë e 
projektit IPA 
 

2.6.4 
 

Pergatitja dhe  botimi i 
Manualit COBIT kontrollit 
të teknologjisë 
  

Drejtoria 
e 
Auditim
it IT 

Qershor 2015 Buxheti 
i Shtetit 

Manuali COBIT 4.1 “Objektivat e 
kontrollit të teknologjisë së 
informacionit” 

Realizuar  

2.6.5 Përgatitja dhe botimi i 
Manualit të Auditimit  të IT 
dhe ISSAI 5310 
“Metodologjia e Rishikimit 
të Sigurisë së Sistemeve të 
Informacionit”. 

Drejtoria e 
Auditimit 
IT 

Qershor 2015 Buxheti 
i 

Shtetit 

Manuali i Auditimit të 
IT dhe ISSAI 5310 
“Metodologjia e Rishikimit të 
Sigurisë së Sistemeve të 
Informacionit”. 

Realizuar 

2.6.6 Ngritja e një skeme te re për 
ndjekjen dhe zbatimin e 
rekomandimeve 

Ekspertët 
e IPAs, 
Dep. 

Pol. Aud,  
Dr. 
Juridike 

Maj 2017 Projekti 
IPA, 
Buxh. 

i KLSH 

Në funksion të ndjekjes dhe  
zbatimit të rekomandimeve u  
përpilua udhëzuesi i miratuar me  
vendim të Kryetarit numër 1 dt.  
04.11.2016, numër 1112 prot.dt. 

04.11.2016 “Mbi procedurat për 
ndjekjen dhe dokumentimin e 
punës, në auditimit e verifikimit 
të zbatimit të rekomandimeve të 
Kontrollit të Lartë të Shtetit” 

Realizuar e në vijim 

2.6.7 Përgatitja   e   një  modeli   
raportimi   për  rezultatet  e 
auditimeve te rëndësishme 

Dep. Pol. 
Aud, 
&  Dr. 

Gjate 
implementimit te 
strategjisë 

Buxheti i 
KLSH 

Ne vijimesi KLSH ka paraqitur ne 
Kuvend Raportet me te 
renndesishme dhe me impakte ne 

Realizuar e 
ne vijim 
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Nr 
Objektivat,Nën-Objektivat 
dhe Veprimtaritë 

Struktura 
Zbatuese 

Afati i 
zbatimit 

Financi
mi 

Treguesit e suksesit dhe 
monitorimit 

Statusi i implementimit 

dhe qe paraqesin interes 
për Qeverinë dhe 
taksapaguesit ne 
Komisionin e Ekonomisë 
dhe Financave si 
dheKuvendin e Shqipërisë 
 

Juridike sektoret nevralgjike te ekonomise.  

2.7 
Nën-Objektiv: Forcimi i rolit të Departamentit të Politikave të Auditimit  për hartimin e metodologjive dhe aktiviteteve te lidhura të 
trajnimit 

2.7.1 Kompletimi i stafit te 
departamentit  me  specialiste  
te kualifikuar . 

Kryetari, 
Dep. 

Pol. Aud & 

Dr.B.Nj. 

Tetor 2014 e 
ne 
vijim 

Buxheti i 
KLSH 

Stafi i kësaj strukture disponon 
kualifikimet dhe eksperiencen e 
përshtatshme ne funksion te 
realizimit te detyrave.  

Realizuar e 
 ne vijim 

2.7.2 Rishikimi i 
vazhdueshëm  i  
manualeve dhe 
metodologjive te  auditimit 
dhe përditësimi i tyre mete 

rejat shkencore nga fusha e 
auditimit 

Dep. Pol. 
Aud. 

Gjate gjithë 
periudhës se 
implementi
mit te 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH 

Ne menyre te vijueshme rishikohen 
Manualet dhe udhëzuesit me te 
rejat dhe prurjet me te fundit te 
komunitetit te INTOSAI-t.  

Realizuar 
 e ne vijim 

2.7.3 Monitorimi   i   plotë   i   
rezolutave,    raporteve    
dhe rekomandimeve te 
kongreseve, konferencave 
dheseminareve 
tezhvilluarangaINTOSAId
heEUROSAI për përcjelljen 
pranë audituesve te KLSH 
te trendeve  te reja te 
auditimit publik suprem 
nebote 

Dep. Pol. 
Aud 

Gjate gjithë 
periudhës se 
implementi
mit te 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH 

KLSH në mënyrë të vazhdueshme 
publikon ne trajten e njoftimeve 
rezultatet e eventeve te komunitetit 
te INTOSAI-t EUROSAI-t apo 
publikon ne web-in e KLSH-se 
rezolutat apo dhe si pjese te 
publikimeve/botimeve te 
institucionit 

 

Realizuar  
e ne vijimësi 
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Nr 
Objektivat,Nën-Objektivat 
dhe Veprimtaritë 

Struktura 
Zbatuese 

Afati i 
zbatimit 

Financi
mi 

Treguesit e suksesit dhe 
monitorimit 

Statusi i implementimit 

2.7.4 Eksplorimi i mundësive për 
auditime te përbashkëta 
dhe/ose paralele me SAI-t 
partnere te KLSH dhe SAI-t 
e tjera evropiane e megjere, te 
interesuara për shkëmbimin e 
eksperiencave audituese me 
KLSH 

Dep. Pol. 
Aud 

Gjate 
gjithë 
periudhës 
se 
imp lementimit 
te Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH; 

KLSH ka kryer auditime te 
përbashkëta dhe/ose paralele. 

Realizuar  
e ne vijimësi 

2.7.5 Marrja  e  eksperiencave   te  
reja nga  aktivitetet  dhe 
botimet e SAI-ve te 
zhvilluara te EUROSAI dhe 
INTOSAI dhe pasqyrimi i 
eksperiencave me vlerë për 
KLSH në aktivitetin e 
Konferencës vjetore të 
KLSH dhe në botimet 
KLSH. 

Dep. Pol. 
Aud 

Gjate gjithë 
periudhës 
se 
implementi
mit 
teStrategjisë 

Buxheti i 
KLSH 

Përfitimi nga eksperienca e 
përbashkët në formën e 
pjesëmarrjes në ŵorkshop-e, 
monitorim të plotë të rezolutave, 
raporteve dhe rekomandimeve të 
kongreseve, konferencave dhe 
seminareve të zhvilluara nga 
INTOSAI dhe EUROSAI për 
përcjelljen pranë audituesve të 
KLSH të trendeve të reja të 
auditimit publik suprem në botë, 
kryerja e auditimeve paralele kanë 
qenë pjesë e veprimtarisë së 
KLSh-se ne vijimesi. 

 

 

Realizuar  
e ne vijim 

2.8 Nën-Objektiv: Zhvillimi i trajnimeve profesionale 

2.8.1 Përzgjedhja   e   temave  dhe 
trajnimi i  stafit me 
zhvillimet e reja ne fushën e 
auditimit. 

Dep. Pol. 
Aud. 
& Dr.B.Nj. 

Gjate 
periudhës se 
implementimit 
te Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH 

Ne fillim te cdo vitit KLSh harton 
planin e zhvillimit te trajnimeve duke 
perditesuar keto tema me zhvillimet 
me te fundit ne fushen e auditimit te 
jashtem.   

Realizuar  
e ne vijim 
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Nr 
Objektivat,Nën-Objektivat 
dhe Veprimtaritë 

Struktura 
Zbatuese 

Afati i 
zbatimit 

Financi
mi 

Treguesit e suksesit dhe 
monitorimit 

Statusi i implementimit 

2.8.2 Hartimi i programit te 
trajnimit sipas disiplinave ne 
lidhje me certifikimin e 
audituesve. 

Dr.B.Nj. 
Dep.Pol.Au
diti 

Dhjetor 2015 Buxhe
ti i 
KLSH
/ 

SIGM 
A 

Programi i trajnimit sipas 
disiplinave  

Ne proces realizimi  

2.8.3 Përzgjedhja e trajnerëve ne 
bashkëpunim me IEKA, 
Departamentin e   
Administratës Publike dhe 
Këshillin 

Dep. Pol. 
Aud & 
Dr.B.Nj. 

Pas refere 2.8.2 Buxhe
ti i 
KLS
H 

Lista e trajnerëve te përzgjedh. 
Jane vendosur Marveshje e 
Bashkepunimi me   institucionet 
respektive si KKK,  IEKA.  

Realizuar  
 e ne vijimësi 

2.8.4 

Rishikimi  i procedurave  të  
zhvillimit profesional  të 
audituesve 

Ekspertët e 
IPA/ dep. 
pol. 
Auditimit 

Viti 2017 Projekti 
IPA 
3.1.7.1/ 
3.1.10.1 

Ky proces është kryer nen sportin e 
projektit IPA 

Realizuar  
Ne Proces 

 
2.8.5 

Hartimi   dhe   zbatimi   i   
programit   te trajnimit   te 
vazhdueshëm ne përputhje 
me normën e caktuar 

Dep. Pol. 
Aud 
& Dr.B.Nj. 

Gjate periudhes 

se zbatimit te 

strategjise 

Buxheti i 

KLSH/ 

SIGM A 

Programi i trajnimit te 

vazhdueshëm i hartuar ne fillim te 

cdo viti. Shih trajtimin 2.8.6 

Realizuar  
e ne vijimësi 

2.8.6 Hartimi   i   strategjisë   
sektoriale   për   trajnimin  
dhe zhvillimin profesional te 
burimeve njerëzore. 

Dep. Pol. 
Auditimit 

Gjate 

imp 

lementimit te 

projektit 

Buxheti i 
KLSH 

KLSH per zhvillimin profesional 
harton cdo vit palnin e zhvillimit 
profesional bazuar dhe ne 
identifikimin e nevojave si dhe 
eshte hartuar dhe dokumenti i 
politikave te burimeve njerezore i 
cili trajton seksionin e Trajnimit 
dhe Zhvillimit ne te cilat 
përcaktohet Politikat, parimet, 
proceset  dhe aspekte te tjera te 
zhvillimit profesional te burimeve 
njrezore.  

Realizuar  
e ne vijimësi 

2.8.7 Trajnime me ekspertë  nga  Dep. Pol. Gjate gjithë Buxheti i Jane kryer trajnime dhe pjesëmarrje Realizuar  
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Nr 
Objektivat,Nën-Objektivat 
dhe Veprimtaritë 

Struktura 
Zbatuese 

Afati i 
zbatimit 

Financi
mi 

Treguesit e suksesit dhe 
monitorimit 

Statusi i implementimit 

SAI-t Evropiane  më 
moderne se KLSH dhe nga 
Instituti i Zhvillimit (IDI)i 
INTOSAI-t. 

Auditimit periudh. 
implementi
mit te 
Strategj. 

KLSH ne programet e IDIT dhe 
intershipeve te GAP-s dhe ECA. 

e ne vijimësi 

2.9 Nën-Objektiv: Zhvillimi i kontrollit te cilësisë ne auditim 
2.9.1 Përgatitja e raporteve vjetore 

periodike te sigurimit  te 
cilësisë se auditimit 

Dr. Juridike 
dhe 
Departam
entet e 
Auditimit 

Brenda muajit 
shkurt te çdo 
viti 

Buxheti i 
KLSH 

KLSH përgatit Raportin vjetor te 
cilësisë se veprimtarise audituese dhe 
e paraqet ne Kuvend si pjese te 
Raportit te performances 
institucionale.  

Realizuar  
e ne vijimësi 

2.9.2 

Zhvillimi i metodologjisë së 
kontrollit  dhe sigurimit  të 
cilësisë dhe përmirësimi i 
skemës së sigurimit të 
cilësisë 

Ekspertët/ 
drejt. 
juridike 

Viti 2017 IPA 
2.5.1.1/ 
2.5.1.2/ 
2.5.1.3/ 
 

Ky proces është zhvilluar si pjesë e 
projektit IPA 

Realizuar e ne vijim pjesë 
e projektit IPA 
 

2.9.3 

Vizitë   pune  për  kontrollin   
e   cilësisë   në   SAI-n e 
Kroacisë 

10 – 
12 
audit
ues 

Sipas kalendarit 
te IPA-s 

IPA 
2.5.1.6 

Në vijimësinë e bashkëpunimit me 
homologët tanë është realizuar 
pjesëmarrja e stafeve audituese dhe 
drejtuese në trajnime në drejtim të 
zhvillimit të dijeve për kontrollin dhe 
sigurimin e cilësisë. 

Realizuar  

2.10 Nën-Objektivi : “Pjesëmarrje aktive e KLSH ne programin “ 3i ”. 
 

2.10.1 
Hartimi  i  Strategjisë  së  
Implementimit  të ISSAI-ve, 
duke përfshirë gjetjet  e 
“iCAT-s”(Mjetet  
eVlerësimit)  

Dep. Pol. 
Aud. 
& 

Ne vijim 
Qershor 2015 

Buxheti i 
KLSH 

Strategjia e implementimit eshte 
miratuar me Vendim te Kryetarit te 
KLSH-se ne Qershor 2015.  

 
 
Realizuar 

2.10.2 

Organizimi  i  një Seminari  
rajonal (duke ftuar  dhe 
përfaqësues nga SAI-të tjera 
të rajonit) lidhur me 

Dep. Pol. 
Aud.&Moder
atorët, Grupi 
i Punës 

Sipas kalendarit 
te IPA-s 

Buxheti i 
KLSH/ 
Projekti 
IPA 

Ende nuk eshte realizuar ky seminar 
po shqyrtohet mundesia per 
financimin nga burime te tjera/ 
donatore. 

Pa realizuar/Ne proces  
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Nr 
Objektivat,Nën-Objektivat 
dhe Veprimtaritë 

Struktura 
Zbatuese 

Afati i 
zbatimit 

Financi
mi 

Treguesit e suksesit dhe 
monitorimit 

Statusi i implementimit 

eksperiencat pozitive nga 
Zbatimi i Planit  të Veprimit 
të Strategjisë së 
Implementimit të ISSAI-ve. 

3 Objektivi Nr.3. Përmirësimi i cilësisë dhe shtimi i numrit të auditimeve të performancës 

3.1 Nën-objektivi: Funksioni auditues 

 
3.1.1 

 
Rritja e cilësisë së auditimeve 
të performancës 

Drejt.Aud. 

Perf. 

Audituesit 

Gjate gjithë 
periudhës së 
implementi
mit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH 

Impakti social, impakti 
mediatik, impakti në Kuvend, 
auditimi në të ftohtë. 

Realizuar  
e ne vijimësi 

 
3.1.2 

Shtimi i numrit të 
auditimeve të 
performancës, duke rritur 
gradualisht kapacitetet  
profesionale  dhe numerike 
të departamentit 

Kryet
ari 
Drejt.
Aud. 

Perf. 
Audituesit 

Gjate 
gjithë 
periudhës 
së 
imp lementimit 
të Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH 

Per periudhen 2012-2017 jane kryer 
58 auditime me nje dinamike rritese 
nga viti ne vit.  

Realizuar  
e ne vijim 

 
3.1.3 

Rritja e rolit këshillu es & 
rekomandues të auditimeve 
të performancës ndaj 
subjekteve të audituara 

Drejt.Aud. 
Perf. 
Audituesit 

Gjate gjithë 
periudhës 
së 
implementi
mit 
tëStrategjisë 

Buxheti i 
KLSH 

 
Impakti në subjektet e audituara 
nepermjet adresimit te gjetjeve dhe 
rekomandimeve  

Realizuar  
 e ne vijim 

 
 
 
 

3.1.4 

Përgatitja e Manualit të 
Performancës për KLSH-në. 
Dokumenti më i 
rëndësishëm departamental. 
Indikatorët e Performancës 

 
 

Kryet

ari 

Drejt.

Aud. 
Perf. 

K/auditu

 
 
 

Dhjetor 
2014/Qers
hor 2015 

 
 
 
Buxheti i 
KLSH 

 

Eshte hartuar dhe miratuar Manuali i 
Performances si nje dokument  
bashkëkohor, i krahasueshëm me 
vendet e rajonit dhe europiane. Po 
keshtu eshte përgatitur dhe 
dokumenti i Indikatoreve te 
Performances i cili se bashku me 

Realizuar  
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Nr 
Objektivat,Nën-Objektivat 
dhe Veprimtaritë 

Struktura 
Zbatuese 

Afati i 
zbatimit 

Financi
mi 

Treguesit e suksesit dhe 
monitorimit 

Statusi i implementimit 

esi Dep. 
Pol. Aud 

Manualin e Auditimit te 
Performances jane publikuar si 
botime te KLSH-se.  
 

 
3.1.5 

Zhvillimi  i 
Metodologjive 
specifike përauditimete performances 

Drejt.Aud. 

Perf. 
K/Auditues
i 

Gjate gjithë 
periudhës së 
implementi
mit të 

Buxheti i 
KLSH 

Jane kryer Auditime të ndryshme 
tematike që prekin spektër të gjerë. 

Realizuar  
e ne vijimësi 

3.1.6 

Unifikimi dhe strukturimi i 
“letrave të punës” për 
auditimin e performancës 

Drejt.Aud. 
Perf. 
K/Auditue
si Auditues 
i lartë 

Sipas kalendarit 
te IPA-s 

Buxheti i 
KLSH 

Janë përgatitur dokumentet e punës 
rishikimi nën IPA 

Realizuar e në vijim  
 

3.2 Nën objektivi: Palët e interesit 

 
 

3.2.1 

Forcimi i bashkëpunimit me 
mjediset akademike, të 
ekspertizës dhe shoqërisë 
civile. 

 
Kryetari 
Drejt.Aud. 
Perf. 

 
Gjate gjithë 
periudhës së 
implementi
mit të 
Strategjisë 

 
Buxheti i 
KLSH 

Shtimi i referencave 
ndaj auditimevetë performancës dhe 

pjesëmarrjessë 
ekspertëve të jashtëm. 

Realizuar e në vijim 

 

 
3.2.2 

Ngritja e grupeve   të 

përbashkëta  audituese  me 

departamente 

brendaKLSH-së 

Kryetari 

Drejt.Aud. 

Perf. 
Drejtorë 
Dep. 
Audituesit 

 
Gjate gjithë 
periudhës së 
implementi
mit të 
Strategjisë 

 

Buxheti i 

KLSH 

 

Jane kryer Auditime me/nga 

departamentet e tjera te KLSH-se. 

Realizuar e në vijim 

 
3.2.3 

Ngritja e grupeve të 
përbashkëta audituese me 
SAI-e fqinje për 
problematika reciproke 

Kryetari 
Drejt.Aud. 
Perf. 
Audituesit 

Gjate gjithë 
periudhës së 
implementi
mit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH 

 
Auditime me SAI-e fqinje me të cilat 

kemi Marrëveshje Bashkëpunimi 

Realizuar e në vijim 
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Nr 
Objektivat,Nën-Objektivat 
dhe Veprimtaritë 

Struktura 
Zbatuese 

Afati i 
zbatimit 

Financi
mi 

Treguesit e suksesit dhe 
monitorimit 

Statusi i implementimit 

 
3.2.4 

Forcim bashkëpunimi me 
institucionet vendase me të 
cilat kemi marrëveshje 
bashkëpunimi 

Kryetari 
Drejt.Aud. 
Perf. 

Gjate gjithë 
periudhës së 
implementi
mit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH 

Auditime që reflektojnë 
problematika të evidentuara nga 

institucione të ndryshme 

Realizuar e në vijim 

3.2.5 
Parametra të performancës 
për administratën publike – 
Referenca të përgjithshme 

Drejt.Aud. 
Perf. 
Audituesit 

Viti 2017 Buxheti i 
KLSH 

Broshurë për subjektet e administratës 
publike 

Pa realizuar, ne proces 

3.3 Nën objektivi: Kapacitetet njerëzore institucionale 

 

3.3.1 

Krijimi i një seksioni të 
veçantë në faqen e WEB-it 
të KLSH-së për auditimin e 
performancës. 

Drejt.Aud. 
Perf. & Dep. 
Pol. Aud 

 

Shtator 2013 
Buxheti i 
KLSH 

Eshte krijuar faqja ku pasqyrohet 
raporti, info përmbledhëse dhe 
observacionet e subjektit. 

 

Realizuar 

 
3.3.2 

Krijimi i një kanali virtual 
komunikimi departamental. 

Drejt.Aud 
Perf. 

Audituesit & 

Dep. Pol. 

Aud 

 
Shtator 2013 

Buxheti i 
KLSH 

 
Hapja e një faqeje virtuale në 

Facebook ose Twitter 

 
Realizuar 

 
3.3.3 

Prania në shtypin e shkruar 
me artikuj profesionalë 

Drejt.Aud. 

Perf. 

Audituesit 

Gjate gjithë 
periudhës se 
implem Strategj. 

Buxheti i 
KLSH 

 
Artikull për çdo raport të evaduar 

Realizuar e në vijim 

 
3.3.4 

Shtim i botimeve 
profesionalo-shkencore 

Drejt.Aud. 

Perf. 
Audituesit 

Gjate gjithë 
periudhës se 
implem Strategj. 

Buxheti i 
KLSH 

 
Minimalisht një botim i thelluar 

në vit 

Realizuar e në vijim 

3.4 Nën objektivi: Kapacitetet njerëzore individuale 

 

 
3.4.1 

 

 
Avancimi në karrierë 

Kryetari 
Drejt.Aud. 

Perf. 
Drejt.Bur.N
jer ëz. 

Gjate 
gjithë 
periudhës 
se implem 
Strategj. 

 
Buxhet

i i 
KLS
H 

Rritje në gradë për çdo auditues të 
interesuar, në një periudhë 
maksimale 3- vjeçare, brenda 
kritereve ligjore. 

Realizuar e në vijim 
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Nr 
Objektivat,Nën-Objektivat 
dhe Veprimtaritë 

Struktura 
Zbatuese 

Afati i 
zbatimit 

Financi
mi 

Treguesit e suksesit dhe 
monitorimit 

Statusi i implementimit 

 
3.4.2 

 
Trajnimi 

Drejt.Aud. 
Perf. DPA 

Gjate 
gjithë 
periudhës 
se implem 
Strategj. 

Buxhet
i i 
KLS
H 

25 ditë trajnimi në vit/auditues. 
Realizuar e në vijim 

4 Objektivi Nr.4. Zhvillimi dhe konsolidimi i auditimeve të Teknologjisë së  Informacionit dhe përdorimi i tij në auditim 
4.1 Nën-Objektiv: Zhvillimi i infrastrukturës dhe mjeteve të TI 

4.1.1 

Modernizimi  i  rrjetit  te  
brendshëm  te komunikimit 
Elektronik 

Dep. 
Pol. 
Auditi
mit 

Gjate periudhes 
se 
imp lementimit 

Buxheti i 
KLSH, 
TIKA 

Rrjeti i brendshëm i 
komunikimit efektiv 

Realizuar e në vijim 

4.1.2 

Krijimi i bazës se te dhënave 

dhe i programit te 

komunikimit interaktiv te 

asistuar 

Dep. 
Pol. 
Auditi
mit 

Gjate periudhes 

se 
imp lementimit 
te strategjise 

TIKA Baza e te dhënave dhe programi i 
komunikimit interaktiv 

Realizuar e në vijim 

4.1.3 

Zgjerimi dhe përditësimi i 
bazës se te dhënave dhe 
zbatimi i programit 
tekomunikimit interaktiv te 
asistuar 

Dep. 
Pol. 
Auditi
mit 

Gjate periudhes 
se 
imp lementimit 
te strategjise 

Buxheti i 
KLSH, 
TIKA 

Baza e zgjeru ar dhe e 
përditësuar e te dhënave dhe Plani 
i Veprimit të Programi të 
komunikimit interaktiv 

Realizuar e në vijim 

4.1.4 
Krijimi i një Helpdesku për 
auditimet e IT-së 

Ekspertët/ 
drejt. e IT 
audit 

Viti 2016 Projekti 
IPA 
2.4.3 

Helpdesk në KLSH Realizuar e në vijim 
 

4.1.5 

Zhvillimi  i  një  auditimi  
pilot  të  IT-së  në  një 
sistem tipik të IT-së së 
administratës shtetërore 

Ekspertët/ 
drejt. e IT 
audit 

2016-2017 Projekti 
IPA 
2.4.4.1 

Raporti i auditimit Agjencia e 
Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve 
Mjekësore, APP, Fondi i Sigurimeve të 
Detyrueshme Shoqërore 

Realizuar  

4.2 Nën-Objektiv:  Zhvillimi i auditimit të TI 

4.2.1 
Zhvillimi i metodologjisë 
për auditimin e teknologjisë 
se informacionit 

Dep. Pol. 
Auditimit 

Viti 2017 Projekti 
IPA 
2.4.1 

Manuali i auditimit të TI Realizuar e në vijim 
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Nr 
Objektivat,Nën-Objektivat 
dhe Veprimtaritë 

Struktura 
Zbatuese 

Afati i 
zbatimit 

Financi
mi 

Treguesit e suksesit dhe 
monitorimit 

Statusi i implementimit 

4.2.2 Krijimi i   Njësisë   për   
Auditimin   e   TI  pranë  
një 
Departamenti Auditimi. 
Përzgjedhja dhe kompletimi 
i stafit për auditimin e 
teknologjisë së informacionit 

Dep. 
Pol. 
Auditi
mit 

Tetor 2014  e ne 
vijim 

Buxheti i 
KLSH 

Stafi i kompletuar sipas 
organigrames dhe përshkrimit te 
punës 

Realizuar  

4.2.3 Hartimi i një  moduli te 
veçante trajnimi 
përauditimin 
e teknologjisë së 
informacionit 

Dep.Pol.Au
d. 
&IPA 

Fund viti 
2016 

Buxheti i 
KLSH 

Moduli i trajnimit  te TI-se eshte 
hartuar.  

Realizuar e në vijim 

4.2.4 Realizimi i auditimeve pilot të teknologjisë së 
informacionit nen projektin 
IPA 
 
 

Dep. Pol. 
Aud. 
& IPA 

Korrik 
2017 

Buxhe
ti i 

KLSH - 
IPA 

Kryer auditim pilot ne 
Administraten e Taksave te 
Bashkise 

Realizuar e në vijim 

5  Objektivi Nr.5. Rritja e kontributit të KLS H në sigurimin qe verisjes së mirë, duke kontribuar ne luftën kundër korrupsionit 
5.1.1 Zhvillimi  i  metodologjive  

për  orientimin  eauditimit 
bazuar ne risqet e 
ekspozuara për mashtrim 
dhe korrupsion; hartimi i një 
manuali 

Dep. 
Pol. 
Auditi
mit 

Prill 
2017 

IPA Manuali i Auditimit te 
mashtrimit dhe korrupsionit 

Realizuar e në vijim 

5.1.2 Zhvillimi i trajnimeve 
specifike te stafit ne lidhje 
me auditimin e mashtrimit 
dhe te korrupsionit 

Dr.B. Nj. Prill 2016 Buxheti i 
KLSH / 
IPA 

Jane kryer trajnime me stafin e 
KLSH-se 

Realizuar e në vijim 

5.1.3 Institucionalizimi  i  
marrëdhënieve  te  
bashkëpunimit 
me agjencitë e

Dep. 
Pol. 
Auditi
mit 

Gjate gjithë 
periudhës 
se 
implementi

Buxhet
i i 
KLS
H/ 

Jane nënshkruar marrëveshje 
bashkëpunimi me agjensite e zbatimit 
te ligjit. 

Realizuar e në vijim 
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Nr 
Objektivat,Nën-Objektivat 
dhe Veprimtaritë 

Struktura 
Zbatuese 

Afati i 
zbatimit 

Financi
mi 

Treguesit e suksesit dhe 
monitorimit 

Statusi i implementimit 

 angazhuara ne
 luftën kundër 
korrupsionit 

mit 
teStrategjisë 

5.1.6 Shkëmbimi  i përvojës  me  
SAI  homologe  me përvojë 
ne fushën e auditimit te 
mashtrimeve financiare. 

Dep. Pol. 
Aud 
& Dr. Marr. 
Jashtë 

Gjate gjithë 
periudhës 
se 
implementi
mit 
teStrategjisë 

Buxheti i 
KLSH 

Perfaqesues te KLSH-se kane marre 
pjese ne aktivitete te SAI-ve te 
komunitetit te INTOSAI-t 

Realizuar e në vijim 

5.1.7 Identifikimi i hapësirave me 
rrezikshmëri abuzimi   ne 

Ligjet qe administrojnë 

pronën publike  hartimii rekomandimevepërkufizimindhemënjaniminetyre. 

Dr. Juridike Gjate gjithë 
periudhës 
se 
implementi
mit 
teStrategjisë 

Buxheti i 
KLSH 

 
Praktika audituese ka sjelle 
identifikimin e fushave (red flag) 
gjate procesit te auditimit te prones 
publike.  

Realizuar e në vijim 

 
5.1.8 

Formulimi i një 
rekomandimi   për Qeverinë  
ne lidhje 
me  promovimin e 
transparencës/pergjegjshm
erine për vendimmarrjetmenaxheriale 

Dr. Juridike 
& 

Dep. 
Pol. 
Audi
timit 

Qershor 2015 Buxheti i 
KLSH 

KLSH ka adresuar ne vijimesi 
rekomandimin per qeverine dhe 
kuvendin per Ligjin e 
pergjegjshmerise materiale ne 
funksion te promovimit te 
transparences, pergjegjshmerise se 
menaxhimit te fondeve publike.  

Realizuar e në vijim 

5.1.9 Identifikimi i dobësive te instrumenteve te 
përgjegjshmërisë 
menaxheriale dhe pasqyrimi 
i tyre ne raportet e auditimit. 

Dr. Juridike 
& 

Dep. 
Pol. 
Audi
timit 

Gjate gjithë 
periudhës 
se 
implementi
mit 
teStrategjisë 

Buxheti i 
KLSH 

Dokumenti i qe 
identifikon dobësitë 

Realizuar e në vijim 

5.1.10 Ngritja e një portali dhe 
vendosja e një nr. telefoni   
për 
denoncimet kundër 

Ekspe
rtët, 
Dep. 

Pol. 

Prill 2016 IPA KLSH ka ngritur nje sistem te 
marrjes se ankesave adresa zyrtare 
elektronike e KLSh-se ku qytetaret 
adresojne ankesat e tyre dhe me pas 

Realizuar e në vijim 
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Nr 
Objektivat,Nën-Objektivat 
dhe Veprimtaritë 

Struktura 
Zbatuese 

Afati i 
zbatimit 

Financi
mi 

Treguesit e suksesit dhe 
monitorimit 

Statusi i implementimit 

korrupsionit. Aud
it. 

trajtimi deri ne zgjdhjen 
perfundimtare te ankesave te 
qytetareve. Po keshtu eshte ngritur 
dhe funksionon struktura e 
koordinatorit bazuar ne Ligjin per te 
drejten e informimit.  

6 Objektivi Nr 6: Rritja e ndikimit për mes komunikimit dhe bashkëpunimit 

6.1.1 

Hartimi i një strategjie të re 
të komunikimit 

Dep. Pol. 
Aud 

Sipas kalendarit 
te IPA-s 

Buxheti i 
KLSH, 
IPA, 
SIGMA 
3.2.5.1/ 
3.1.7 

Dokumenti i strategjisë eshte hartuar 
dhe miratuar nga Kryetari i KLSH-se 
ne Korrik 2017 si dhe ka filluar 
implementimi i saj. 

Realizuar  

6.1.2 Botimi i shkrimeve dhe 
editoriale ne mediat e 
shkruara 
për problemet e auditimit 

Dep. Pol. 
Aud 

Gjate 
periudhës 
implem. 
Strategj. 

Buxheti i 
KLSH 

Gjatë pesë viteve, 2013-2017 
audituesit e KLSH kanë botuar 521 
artikuj (analiza fillon me vitin 2013 
pasi më parë nuk konstatohet 
prezencë e audituesve në media). 

Realizuar  e në vijim 

6.1.3 
 
 

Realizimi i publikimeve te 
tilla si flete palosje, 
buletine, broshura, etj. 

Dep. Pol. 
Aud 

Gjate 
periudh se 
implem. 
Strategj. 

Buxheti i 
KLSH 

KLSH vjen në gjashtë vitet e fundit 
2012-2017 me një kolanë botimesh 
prej 83 titujsh, nderkohë që në 20  
vite (1991-2011), KLSH ka vetëm 12  
botime, nga të cilat shumica janë 
broshura informative. 

Realizuar e në vijim 

 
6.1.4 

Organizimi i tryezave te 
punës, dëgjesave publike, 
konferencave dhe 
simpoziumeve për 
rritjen e transparencës dhe 
shkalles se pergjegjshmerise 
se administratës publike 

Dep. Pol. 
Aud 

Gjate 
periudh se 
implementi
mit te  
Strategjise 

Buxheti i 
KLSH, 
IPA 

Ne vijimesi jane organizuar  
aktivitete me impakt rritjen e  
ndergjegjesimit te menaxhimit te  
fondeve publike 

Realizuar e në vijim 

6.1.5 Botimi i revistës shkencore 
“Auditimi publik” 

Dep. Pol. 
Aud 

Gjate 
periudh se 

Buxheti i 
KLSH, 

 Revista Shkencore “Auditimi Publik”, 
numri i parë i së cilës ka dalë në vitin 

Realizuar e në vijim 
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Nr 
Objektivat,Nën-Objektivat 
dhe Veprimtaritë 

Struktura 
Zbatuese 

Afati i 
zbatimit 

Financi
mi 

Treguesit e suksesit dhe 
monitorimit 

Statusi i implementimit 

implem. 

Strategj. 

IPA 2012, arriti në numrin 17 të saj dhe 
është tregues i përkushtimit dhe 
vlerave të institucionit që vijon të 
botojë çdo 4 muaj një numër të kësaj 
Reviste. 

6.1.6 Organizimi çdo vit  i 
konferencës  shkencore 
“Auditimi 
i jashtëm publik” 

Dep. Pol. 
Aud 

Gjate 
periudh se 

implem. 

Strategj. 

Buxheti i 
KLSH, 
IPA, 
SIGMA 

KLSH ka organizuar per perudhen 
2012-2017 5 konferenca  shkencore 
“Auditimi i jashtëm publik” 

Realizuar e në vijim 

6.1.7 Organizimi i veprimtarive te 
përbashkëta me    median 
dhe shoqërinë civile për 
promovimin e transparencës 

Dep. Pol. 
Aud 

Gjate 
periudh se 

implem. 

Strategj. 

Buxheti i 
KLSH, 
IPA, 
SIGMA 

Numri i aktiviteteve Realizuar e në vijim 

6.1.8 Rishikimi  i  procedurave  
dhe  përcaktimi  i  hapave të 
transparencës së   auditimeve   
me qëllim  rritjen  e vetëdijes 
publike ndajKLSH-së. 

Ekspertët e 
IPAs/ Dep. 
Pol. 
Auditim 

Sipas kalendarit 
te IPA-s 

Projekti 
IPA 
3.2.4 

Ky proces është kryer ne zbatim te 
aktiviteteve si pjesë e projektit IPA 

Realizuar  e në vijim 

6.1.9 Nevojat e komunikimit të 
brendshëm dhe hapat për 
zhvillimin e tij. 

Ekspertët e 
IPAs/ Dep. 
Pol. 

Auditim 

Gjatë periudh. 
Implem. 
projektit 

Projekti 
IPA 

Ne vijimesi monitorohen nevojat e 
komunikimit te brendshem si dhe 
pergjate vitit 2017 KLSH orientoi 
dhe implementoi Programin e 
informatizimit te proceseve te 
auditimit dhe te proceseve 
mbeshtetese. 

Realizuar e në vijim 

               


