
KLSH ANALIZA VJETORE

                                    2014

Tiranë, 2015

ALSAI EUROSAI

INTOSAI

Seria : botime KLSH 02/2014/23



Shtypur në Shtypshkronjën “ONUFRI”

seria : botime KLSH-04/2015/39

Tiranë, 2015

Titulli:

KLSH ANALIZA VJETORE  2014

Mundësohet përdorimi i materialeve të këtij botimi,
 kundrejt citimit të burimit, KLSH.

ISBN: 978-9928-159-32-8



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                    Analiza Vjetore  2014 

3 

 

 

PËRMBAJTJA 

  
                        

Faqe 

1 HYRJE  5 

2 Fjala e hapjes së Analizës Vjetore nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të 
Shtetit,  Bujar LESKAJ. 

9 

3 Fjala e Sekretarit të Përgjithshëm të KLSH,  znj. Luljeta NANO “Raporti 
analitik  mbi performancën e institucionit gjatë vitit 2014”. 

21 

4 Prezantimi “ Kontrolli i cilësisë në të ftohtë” i Kryetarit të Këshillit 
Kombëtar të Kontabiliteti”, Prof. Dr. Jorgji BOLLANO. 

99 

5 Prezantimi  “Mbi rezultatet e procesit të Mini Peer Review mbi zbatimin  
e ligjshmërisë në rekrutimin e stafit të KLSH-së" i Drejtuesit të Institutit 
G&G grup, Prof.Dr Sazan GURI. 

111 

6 Prezantimi “ Prezenca e audituesve të KLSH-së në shtypin e shkruar" i      
Prof.Dr. Ago NEZHA. 

117 

7 Prezantimi “ Realizimi i Transparencës dhe Komunikimit me publikun 
dhe qytetarët” i Drejtuesit të Lëvizjes Evropiane në Shqipëri,                        
z. Gledis GJIPALI.  

121 

8 Përshëndetja e Rektorit të Universitetit “ Ismail Qemali” Vlorë,                 
Prof.Dr Albert QARRI 

129 

9 Diskutimi i Drejtorit të Departamentit të Auditimit të Qeverisjes 
Qendrore, Administratës së Lartë Publike, Menaxhimit Financiar dhe 
Strukturave të Auditimit të Brendshëm, Prof.As. Dr. Manjola NAÇO. 

133 

10 Diskutimi i Drejtorit të Departamentit të Auditimit të Investimeve dhe 
Projekteve me Financime të Huaja, Shoqërive Publike dhe Mbrojtjes së 
Mjedisit, z. Xhaferr XHOXHAJ. 

143 

11 Diskutimi i  Drejtorit të Departamentit të Auditimit të Performancës,      
Dr. Rinald MUÇA 

149 

12 Diskutimi i Drejtorit të Departamentit të Auditimit të të Ardhurave të 
Buxhetit të Shtetit,  znj. Albana AGOLLI. 

155 

13 Diskutimi i Drejtorit të Departamentit të Auditimit të Buxhetit të 
Pushtetit Vendorë, Kontrollit të Territorit dhe Administrimit  të Aseteve,       
z. Bajram LAMAJ. 

167 

14 Diskutimi i  Drejtorit të  Drejtorisë së Juridike dhe  Zbatimit të Standardeve,            
z. Ermal YZEIRAJ. 

189 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                    Analiza Vjetore  2014 

4 

 

15 Diskutimi i Drejtorit të  Drejtorisë së  Auditimit të Teknologjisë dhe                      
Informacionit, z. Kozma  KONDAKÇIU 

197 

16 Diskutimi i Drejtorit të  Drejtorisë së Auditimit  të Brendshëm,                                  
z. Evis KRESHPAJ 

201 

17 Diskutimi i Diskutimi  i  Drejtorit të Drejtorisë së Komunikimit, Botimit 
dhe Marrëdhënieve me Jashtë , znj. Irena ISLAMI. 

209 

18 Diskutimi  i Drejtorit të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Etikës,                             
znj. Edlira SAKO. 

225 

19 Diskutimi i Drejtorit të Drejtorisë së Metodologjisë dhe Zhvillimit,                    
znj. Albana GJINOPULLI. 

231 

20 Diskutimi  i  Drejtorit të Drejtorisë së IT dhe Logjistikës, z. Gëzim ZILJA.  247 

  21 Leksione nga Prof. Dr. Skënder Osmani “Mbi fazistikën (fuzzy theory në 
analizën e riskut” 

255 

  22 

 

Letër Falenderimi e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit z. Bujar 
LESKAJ drejtuar pedagogëve të Univesitetit “Ismail Qemali”Vlorë” 

260 

23 

 

Pedagogët e Universitetit  “Ismail Qemali” që morën pjesë në Analizën 
Vjetore të KLSH-së 

261 

24 Pasqyrimi i Analizës Vjetore të Kontrollit të Lartë të Shtetit në median e 
shkruar  27 -29 Janar 2015. 

         262 

25 Faksimile nga artikujt e botuar në shtypin e përditshëm, 27 -29 Janar 2015 263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                    Analiza Vjetore  2014 

5 

 

 

HYRJE 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit,  nëpërmjet veprimtarisë së tij audituese  synon përdorimin 

me efektivitet, eficencë dhe ekonomicitet të fondeve publike, pronës publike dhe 

asaj shtetërore, zhvillimin e një sistemi të përshtatshëm të menaxhimit financiar, 

kryerjen si duhet të aktiviteteve administrative, si dhe informimin e publikut dhe 

Kuvendit të Shqipërisë  nëpërmjet publikimit të raporteve të aktivitetit të tij.  

Transparenca e aktivitetit të KLSH-së ndaj publikut është detyrim që rrjedh nga 

dispozitat e nenit 34, pika c e Ligjit nr. 154/2014 “ Për organizimin dhe funksionimin 

e Kontrollit të Lartë të shtetit” në të cilën përcaktohet se  “Kontrolli i Lartë i Shtetit, 

në respekt të detyrimit të tij ligjor për informimin e publikut, siguron natyrën publike 

të punës së tij nëpërmjet:....c) konferencave për shtyp dhe metodave të tjera”. 

Në këtë kuadër KLSH sjell tek lexuesit e interesuar për herë të katërt Analizën e 

Veprimtarisë së Institucionit, duke ju referuar  aktivitetit të tij për vitin 2014. Ky 

botim është i 39 në kolanën e botimeve të KLSH (2012-2015). 

Në këtë këndvështrim si dhe në kuadër të bashkëpunimit me stafet akademike të 

Universiteteve të vendit, Analiza Vjetore e Aktivitetit të KLSH-së për vitin 2014 u 

zhvillua  në Universitetin “ Ismail Qemali” në Vlorë si një nga universitetet  me 

tradita dhe cilësi mësimdhënieje. Paraqitja e rezultateve të punës tonë   në këtë 

universitet synoi  tërheqjen e sugjerimeve dhe opinioneve të profesorëve të 

nderuar, pasi mjedisi akademik gjeneron ide, përqasje dhe metodika pune me 

shumë vlerë për punën audituese të KLSH.  

KLSH i ka dhënë një rëndësi të veçantë dhe bashkëpunimit me organizatat e 

shoqërisë civile, pasi ekspertiza e tyre e pavarur e ndihmon KLSH në përzgjedhjen e 

temave të auditimit me ndjeshmëri të lartë për publikun dhe hartimin e 

rekomandimeve dhe raporteve për përmirësimin e performancës së institucioneve 

që auditohen. 

Bashkëpunimi me këto organizata u konkretizua gjatë kësaj analize me  paraqitjen e 

rezultateve  të disa Peer Review (ekspertizë e pavarur midis partnerësh) që lidhen 

me aktivitetin e KLSH.  Kështu në bashkëpunim me Këshillin Kombëtar të 

Kontabiliteti u realizua “Kontrolli i Cilësisë në të ftohtë” i dosjeve të auditimit të 
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KLSH. Mjaft të vlefshëm dhe informues ishin dhe rezultatet e dala nga  Mini Peer 

Review “Mbi zbatimin  e ligjshmërisë në rekrutimin e stafit të KLSH-së”,realizuar në 

bashkëpunim me Institutin G&G, “Realizimi i Transparencës dhe Komunikimit me 

publikun dhe qytetarët”, realizuar në bashkëpunim me  Lëvizjen Evropiane në 

Shqipëri dhe “Prezenca e audituesve të KLSH-së në shtypin e shkruar” realizuar  në 

bashkëpunim me Gazetën “Ekonomia”. 

Kontributin për rritjen e transparencës, llogaridhënies dhe përgjegjshmërisë së 

administrimit të fondeve publike, KLSH nuk mund ta realizojë pa qenë së pari një 

institucion model në kërkimin e mangësive brenda vetes.   

Për një më vlerësim sa më objektiv dhe transparent të veprimtarisë së kryer gjatë 

vitit 2014, KLSH për herë të parë ka aplikuar  për matjen e rezultateve dhe 

evidentimin e mangësive, kërkesat e integritetit dhe Programin e Vetëvlerësimit 

“IntoSAINT” të Gjykatës Holandeze të Auditimit, i njohur dhe i pranuar që nga viti 

2011 nga organizata INTOSAI.  

Programi i  Vetëvlerësimit “IntoSAINT”, i përkthyer në gjuhën shqipe, iu ofrua  

audituesve të KLSH-së  dhe u përdor gjerësisht në analizën e aktivitetit të çdo 

departamenti.  

Auditimi i integritetit, si për institucionet supreme të auditimit  ashtu dhe për 

institucionet që auditohen, është një sfidë e rëndësishme dhe thelbësore. Vlerësimi 

objektiv i aktivitetit duke përdorur eksperiencat më të mira botërore i ndihmon 

institucionet të jenë më të përgjegjshme në përdorimin e parasë publike, 

përcaktimin më të qartë të objektiveve, hartimin e politikave që i shërbejnë rritjes 

së mirëqenies së qytetarëve dhe zhvillimit ekonomik të vendit.  

Referuar të dhënave dhe statistikave, konstatohet qartë se në përfundim të vitit 

2014 KLSH  ka një konsolidim të rezultateve  të punës së tij,  duke ndihmuar 

ndjeshëm në përmirësimin e performancës së institucioneve qendrore dhe lokale, si 

dhe në luftën kundër rasteve të mashtrimit dhe korrupsionit.  

Këto rezultate pozitive janë arritur me kontributin e të gjithë punonjësve, falë të 

cilit është bërë e mundur përmbushja e objektivave të vitit 2014. 

Ne do të vazhdojmë të punojmë edhe gjatë vitit 2015 për realizimin e objektivave te 

Strategjisë afat-mesme të KLSH-së për periudhën 2013-2017 (e cila është rishikuar 
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për dy vitet e fundit 2015-2017), të cilat janë përcaktuar referuar katër objektivave 

themelore të Strategjisë së Zhvillimit 2011-2017 të EUROSAI-t: 

1. Ngritja e kapaciteteve; 

2. Standardet profesionale; 

3. Shkëmbimi i njohurive dhe përvojës;  

4. Menaxhimi në përputhje me parimet e qeverisjes së mirë dhe efektive të 

komunikimit. 

KLSH do të vijojë edhe në të ardhmen të realizojë analizën e punës së institucionit 

nën frymën e INTOSAINT, në mënyrë që krahas arritjeve, të zbulojmë mangësitë 

dhe dobësitë  brenda nesh duke përmirësuar së pari performancen tonë dhe duke  

qenë një institucion model edhe për institucionet e tjera publike në vend.  

 

Bujar LESKAJ 
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Fjala e hapjes së Analizës Vjetore nga  

Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Bujar LESKAJ 

 

Të nderuar partnerë të ftuar, 

Të nderuar pedagogë dhe studentë të  Universitetit “Ismail Qemali”,  

Të nderuar kolegë auditues, 

 

Më lejoni të theksoj, se kjo analizë 
vjetore e Kontrollit të Lartë të 
Shtetit zhvillohet jo pa qellim në 
mjediset e një prej universiteteve 
publike të vendit, me tradita dhe 
cilësi mësimdhënieje, që mban 
emrin e themeluesit dhe burrit më 
të madh të kombit shqiptar, Ismail 
Qemalit. Mjedisi akademik gjeneron 
ide, përqasje dhe metodika pune 
shumë me vlerë për auditimin 
suprem kombëtar. Falënderoj 
Profesoratin e Universitetit që na 
pranoi në mjediset e tij dhe së 
bashku me shumë studentë të tij, 
është pjesë integrale e analizës 
sonë.           

Kjo përbën risinë e parë të përqasjes 

sonë për të njohur më mirë punën që 

kemi kryer gjatë vitit të kaluar edhe si 

një pjesë përbërëse e standardeve të 

INTOSAI-t (ISSAI 1, Deklarata e Limës-

Neni 12, Opinioni i Ekspertit dhe e 

Drejta për Konsultim: bashkëpunimi 

me ambientet akademike). 

Risinë e dytë e përben fakti që po e kryejmë këtë analizë në frymën e kërkesave të 

integritetit dhe Programit të Vetëvlerësimit “IntoSAINT” të Gjykatës Holandeze të 
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Auditimit, program i cili po zbatohet gjerësisht këto dy vitet e fundit nga dhjetëra 

Institucione Supreme të Auditimit(SAI) në Evropë dhe në të gjithë botën, për të 

matur rezultatet e punës së tyre me grilën e integritetit të përcaktuar nga Gjykata 

Holandeze e Auditimit, duke synuar rritjen e llogaridhënies dhe transparencës së 

vetë institucionit.  

Ne, si auditues supreme publike, kemi një përgjegjësi të madhe përpara qytetareve, 

Kuvendit dhe Kushtetutës. Jo thjeshtë të deklarojmë arritjet, por duhet të shikojmë 

thellë brenda vetes sonë, për të zbuluar mangësitë dhe dobësitë që kemi, për t’i 

shmangur ato në të ardhmen dhe përmirësuar në vijimësi performancën tonë. 

Kur përmirësojmë punën tonë, jemi të ndërgjegjshëm se rritet kontributi ndaj një 

çështjeje themelore për fatet e demokracisë tek ne: MIREQEVERISJA. Qeverisja 

përmirësohet kur luftohet me efektshmëri korrupsioni. Perceptimi i qytetareve dhe 

përfundimet e sondazheve, vrojtimeve dhe studimeve të partnerëve tanë 

ndërkombëtare tregojnë se korrupsioni është ende mjaft i përhapur dhe galopant 

në Shqipëri. Në këto kushte, asnjë institucion publik nuk duhet të mburret, por të 

ndihet përgjegjës për këtë situate. Korrupsioni është një ndërtim pa leje, që 

legalizohet kur, si institucionet qeveritare dhe ato të pavarura, tregohen indiferente 

dhe nuk punojnë në sistem, me partneret e natyrshëm, për ta luftuar atë.  

Kjo është përgjegjësia me të cilën  e zhvillojmë analizën vjetore të KLSH për vitin 

2014. Për të nxjerrë përgjegjësitë tona, na ndihmon shumë dhe këtu qëndron risia e 

tretë e kësaj analize, këndvështrimi, gjykimet dhe këshillat e partnereve tanë të 

shoqërisë civile. Eksperienca, dijet, sinqeriteti dhe pavarësia e plotë e mendimit të 

shumë personaliteteve të shoqërisë civile, një pjesë e të cilëve janë edhe sot këtu 

me ne dhe i falënderojmë, përbejnë pasqyrën më profesionale, ku mund të shihemi 

për çfarë kemi arritur, ku i kemi dobësitë dhe si mund të përmirësohemi në të 

ardhmen. Kjo është edhe arsyeja që po e zhvillojmë këtë analizë vjetore pa 

politikanë dhe mesazhet e tyre. Sikurse e ka theksuar Prof. Dr. Omer Stringa: 

”Mirëqeverisja e institucioneve publike kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe 

bashkëpunim strategjik të aktorëve kryesore. Zbatimi i sistemeve të vlerësimit të 

performancës së secilit aktor në mirëqeverisjen publike, identifikimi paraprak dhe 

dakordësia mbi treguesit ku bazohet matja e performancës së institucioneve, është 

e një rëndësie parësorë në nxitjen e institucioneve që të përqendrojnë energjitë dhe 

resurset e tyre në përmbushjen me efikasitet të objektivave afatgjatë”.  
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A. Përqasja “IntoSAINT” 

Kontributi në rritjen e llogaridhënies dhe përgjegjshmërisë së administrimit të 

fondeve publike, KLSH nuk mund të realizojë, pa qenë një institucion model në 

kërkimin e llogarisë brenda stafit të tij. Nga ana tjetër, për institucionet publike në 

boten demokratike, dhënia e llogarisë dhe transparenca nuk mund dhe nuk duhet 

të jenë  agjitprop! 

Ja përse kjo analizë zhvillohet në frymën e kërkesave të integritetit dhe Programit të 

Vetëvlerësimit “IntoSAINT” të Gjykatës Holandeze të Auditimit, i njohur dhe i 

pranuar që nga viti 2011 nga organizata jone INTOSAI. Auditimi i integritetit, si për 

institucionin e SAI-t, ashtu dhe për institucionet që auditon, është një sfidë e 

rëndësishme dhe thelbësore e të gjitha SAI-ve sot në botë. Integriteti nuk është një 

koncept i thjeshtë për t’u përcaktuar. Shumë përkufizime mbivendosen dhe 

përcaktime të dallueshme përdoren. Integriteti i referohet virtytit, mos korruptimit 

dhe gjendjes së të qenit i papërlyer.  

Nga viti 2012, kur ne, si KLSH, u njohëm me programin IntoSAINT, e vendosem 

zbatimin e tij në qendër të vëmendjes tonë. Periudha deri në fund të vitit 2013 ishte 

për ne periudhë e njohjes më të thelluar të Programit dhe të vlerave të tij. 

Si SAI ndajmë plotësisht opinionin e Nismës për Zhvillim të INTOSAI-t (IDI), se 

“Sjellja etike e SAI-t dhe e punonjësve të tij përbën gurin e themelit për një 

funksionim të mirë të SAI-t. Që një SAI të udhëheqë sipas shembullit dhe të sjellë 

vlera dhe dobi tek qytetarët, nuk mjafton vetëm që të miratojë kodin e duhur të 

etikës, por gjithashtu të vendosë zbatimin me rigorozitet të tij dhe të ketë një kuadër 

rregullator, i cili t’i detyrojë punonjësit të zbatojnë etikën në praktikë”. 

Bazuar në këto kërkesa dhe punë paraprake të komunitetit të INTOSAI-t, gjatë vitit 

2013, si KLSH u pranuam anëtar i Task Forcës së Organizatës Evropiane të 

Institucioneve Supreme të Auditimit (EUROSAI) “Për Auditimin dhe Etikën”.  KLSH, 

nëpërmjet anëtarësimit dhe pjesëmarrjes aktive në këtë strukturë, synon instalimin 

dhe funksionimin e një infrastrukture efektive etike në institucion, por, nga ana 

tjetër, si SAI do të ndërmarrim misione auditimi mbi rregullshmërinë dhe eficiencën 

e Etikes dhe Integritetit në institucionet publike, duke punuar që lufta kundër 

korrupsionit dhe politikat për instalimin e një sistemi efektiv të integritetit, të jenë 

pjesë e menaxhimit të institucioneve publike. 
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Në qershor 2013, KLSH u anëtarësua në Grupin për Rishikimin e ISSAI 30, Kodit të 

Etikës, një nismë e Këshillit Mbikëqyrës të Komitetit të Standardeve Profesionale të 

INTOSAI-t.  

Në Kongresin INCOSAI XXI, mbajtur në Pekin në 21-26 Tetor 2013, Gjykata 

Holandeze e Auditimit raportoi për përhapjen e metodës IntoSAINT në shumë SAI 

në botë. Kongresi konkludoi se një bazë e fortë solide është krijuar, mbi të cilën 

INTOSAI mund të ndërtojë mekanizmin e duhur për t’i mundësuar SAI-t të 

udhëheqin sipas shembullit, për të realizuar integritetin e plote. Në një linjë me 

rekomandimet e Kongresit, gjatë vitit 2015, KLSH do të ndërmarrë një auditim 

vetëvlerësimi të integritetit, duke përdorur programin IntoSAINT. 

Jemi të ndërgjegjshëm për problematikat e integritetit në KLSH dhe se ngelet 

shumë punë për të realizuar integritetin e plotë në institucion. Gjatë këtyre tre 

viteve 2012-2014, jemi përpjekur me mbikëqyrje dhe monitorim, që në 

institucion të mos rezultojnë incidente të karakterit korruptiv apo shkelje ndaj 

integritetit. Nxitja e integritetit ka qenë në fokus të veprimtarisë menaxhuese. 

Sipas këshillave dhe orientimeve të personalitetit të auditimit suprem evropian, 

Prof. Dr. Recai Akyel, President i Gjykatës së Llogarive të Turqisë, kemi zbatuar në 

praktike filozofinë e menaxhimit  “Tone at the top”, duke promovuar integritetin 

nën parimin e “udhëheqjes nëpërmjet  shembullit”.  

Gjate vitit 2014, kemi synuar që të arrihet një ekuilibër midis parandalimit të 

shkeljeve dhe marrjes së masave ndëshkimore nga njëra anë dhe inkurajimit të 

vlerave të integritetit, nga ana tjetër. Në lidhje me masat ndëshkimore veprimtaria 

institucionale është përqendruar në drejtim të zbulimit, hetimit dhe ndëshkimit të 

shkeljeve. Dua te theksoj me force se gjatë tre viteve të fundit, në KLSH është 

çrrënjosur praktika e mos ndëshkueshmërisë dhe për çdo shkelje të integritetit, të 

zbuluar dhe hetuar, janë ndërmarrë masa ndëshkimore deri në ndjekje penale për 

ish-auditues. Kjo praktike është ndjekur rigorozisht, pasi mos ndëshkueshmëria sjell 

dëme të pariparueshme për institucionin e KLSH-së dhe humbjen e kredibilitetit 

institucional në përgjithësi dhe të besimit të publikut në veçanti. Nëse një shkelje e 

integritetit kalon pa u ndëshkuar, kjo sjell automatikisht demotivimin e anëtarëve të 

tjerë me moral të shëndetshëm të stafit të KLSH-së. Në vitin 2012, nga ankesat e 

dërguara nga qytetarët, KLSH ka kallëzuar penalisht dy punonjës të tij. Gjatë vitit 

2013, KLSH ka kallëzuar në Prokurori 4 auditues të tij, të akuzuar për veprën penale 

të “Shpërdorimit të detyrës” dhe “Falsifikimit të dokumenteve”, si dhe ka larguar 
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nga institucioni një numër audituesish të gjetur në shkelje të integritetit. Për vitin 

2014, KLSH ka larguar nga puna 4 auditues për çështje të integritetit.   

Me synim instalimin dhe zhvillimin më tej të një kulture të re organizative, gjatë dy 

viteve 2013 dhe 2014, kemi nxjerrë udhëzime lidhur me komunikimin e 

drejtpërdrejtë për përmirësimin e punës audituese dhe rritjen e zbatimit të 

standardeve INTOSAI.  Kam kërkuar, në mënyrë periodike, takim të drejtpërdrejtë 

me audituesit, për t’i nxitur ata të luajnë rolin e “bilbil-fryresit(whistle-blower)”, për 

të dhënë mendime për përmirësimin e strukturave dhe të komunikimit vertikal të 

dyanshëm të menaxhimit me audituesit.     

Në nëntor të vitit 2014, krijuam një strukture te veçantë, Sektorin e Etikës dhe 

Integritetit, pjesë e Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Etikës. 

Brenda këtij sektori, krijuam Komisionin e Integritetit, i cili ka përgjegjësi si 

strategjike dhe menaxheriale, duke qenë përgjegjës për monitorimin e zbatimit të 

kërkesave të kodit etik, komunikimin rreth çështjeve të etikës, trajnimin për etiken 

dhe integritetin, kryerjen e këshillimeve dhe zgjidhjen e dilemave të etikes dhe 

integritetit, si dhe ka kompetenca hetimi dhe kontrolli në rastet e sinjalizimeve për 

thyerjen e rregullave të integritetit, etikes dhe standardeve. 

Bazuar në kërkesat e ISSAI 30, si dhe në gjetjet e Grupit të Punës për Rishikimin e 

ISSAI 30, të kryesuar nga NIK-u polak, si dhe në eksperiencën me Kodin Etik të GAO-

s amerikane, institucion të cilin do të kem nderin ta vizitoj në shkurt të këtij viti,  do 

të hartojmë gjatë këtij viti një dokument të ri të Kodit Etik për KLSH, i cili do të 

reflektojë praktikat më të mira të fushës. 

Jemi të ndërgjegjshëm për rrugën e gjatë dhe të vështirë që na pret përpara, kur 

bëhet fjalë për sfidën e sigurimit të integritetit të plotë të institucionit. Nuk mund të 

kënaqemi me sa kemi bërë dhe të flemë mbi dafina.   

B. Rezultatet e Punës 

Për vitin 2014, KLSH ka kryer 160 auditime, nga 153 auditime të vitit 2013 , 

ose 4.8  përqind më shumë. Për vitin 2014, KLSH ka zbuluar dem ekonomik ndaj 

Buxhetit të Shtetit në nivelin 11.2 miliardë lekë (ose rreth 80 milionë euro), duke 

kërkuar shpërblimin e demit, pra arkëtimin në Buxhet të 98.9 përqind te tyre. Dëmi 

ekonomik i zbuluar në të tri vitet 2012, 2013 dhe 2014, është rreth 3.8 herë më i 

madh se vlera e dëmit të zbuluar në tre vitet 2009, 2010 dhe 2011, të marra së 

bashku. 
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Treguesi i eficiences së institucionit është 38 lekë të zbuluar si Dem Ekonomik ndaj 

Buxhetit te Shtetit dhe kërkuar për arkëtim, për çdo lek të harxhuar nga KLSH gjatë 

vitit 2014, gjë që dëshmon për dobinë e lartë të aktivitetit auditues. Krahasuar në 

vite, mesatarja e treguesit të eficiencës së institucionit për tre vitet 2012-2014 

është 2.6 herë më e lartë se mesatarja e tre viteve 2009-2011. 

KLSH gjatë vitit 2014 ka propozuar disa ndryshime të rëndësishme kushtetuese 

dhe ligjore.  

Së pari: Me synim promovimin e qëndrueshmërise dhe kredibilitetit të financave 

publike, si dhe vlerësimin e planifikimit dhe performancës fiskale, të projeksioneve 

makroekonomike dhe parashikimeve buxhetore, kemi rekomanduar krijimin e një 

Këshilli Fiskal me statusin e një autoriteti të pavarur ndaj Qeverise, i cili i raporton 

Kuvendit, për të kryer oponenca të politikave fiskale, pa ndikime të politikës dhe që 

të jenë thellësisht teknike dhe të pavarura. 

Së dyti: Duke patur parasysh situatën e brishtë makroekonomike të vendit, në 

optikën e uljes së nivelit të borxhit publik, si dhe trajektoren e borxhit publik ndaj 

PBB gjatë viteve të fundit, kemi rekomanduar që Ministria e Financave të hartojë 

një kuadër rregullator fiskal, i cili të synojë reduktimin e nivelit të borxhit publik 

në një periudhë të përcaktuar kohore dhe sigurimin e një qëndrueshmërie 

afatgjatë të borxhit publik.  

Kemi përseritur për të dytin vit rradhazi rekomandimin që Ministria e Finances të 

paraqesë në Kuvend një nismë ligjore për vendosjen në Kushtetutë dhe në Ligjin 

“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të treguesit të 

borxhit publik ndaj PBB-së, në nivelin tavan 60 %, dhe arritjen e këtij niveli në 

terma afatgjatë.   

Së treti: Me synim arritjen e pritshmërie në planifikimin e buxhetimit të integruar 

dhe eficient të shpenzimeve publike, rritjen e përgjegjshmërisë ne nivel 

menaxherial, përmirësimin dhe rritjen e transparencës së raportimit financiar të 

qeverisë, forcimin e kontrollit të brendshëm në sektorin publik dhe mbikëqyrjen 

efektive parlamentare, institucioni ka rekomanduar që gjetjet, konkluzionet dhe 

rekomandimet e KLSH-së të jenë pjesë përbërëse dhe të skedulohen në Planin e 

Veprimit dhe në aktivitet kryesore, në kuadrin e implementimit të strategjisë së 

Menaxhimit të Financave Publike 2014-2020.  
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Së katërti: Kemi kërkuar përcaktimin në Ligjin Organik të Buxhetit të përdorimit të 

të ardhurave nga privatizimi, 50 perqind për uljen e borxhit publik dhe 20 perqind 

per dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politikë. 

Po ashtu, kemi rekomanduar hartimin e një ligji që të trajtojë në mënyrë të plotë 

rastet e përgjegjësive materiale të të punësuarve në sektorin publik, me qëllim 

parandalimin e dukurive që nxisin dëmtimin e fondeve dhe aseteve publike, kemi 

kërkuar saktësinë e evidentimit të shpenzimeve kapitale me financim të huaj, kemi 

kërkuar që të jetë Kuvendi ai që të përcaktojë përdorimin e Fondit të Kontingjences, 

si dhe sa herë që përdoret Fondi Rezerve i Këshillit te Ministrave, kjo të bëhet me 

miratimin paraprak të Ministrit të Financave, për të shmangur prekjen e tij pa kriter, 

sa herë që kjo kërkohet nga dikastere të veçanta; kemi rekomanduar krijimin e një 

Komiteti Auditimi, në varësi të dyfishtë nga Kryeministri dhe Ministri i Financave, i 

cili do të siguronte një nivel pavarësie të strukturës shumë të rëndësishme të 

auditimit të brendshëm, etj. 

Duke zbatuar objektivin tonë strategjik të përmirësimit të qeverisjes, nëpërmjet 

thellimit të luftës kundër korrupsionit, për shkelje të dispozitave ligjore në fuqi, me 

pasojë shpërdorimin e fondeve publike dhe dëmtimin e pronës publike, kemi bërë 

41 kallëzime penale ndaj 149 punonjësve, përgjithësisht nëpunës të lartë dhe të 

mesëm të administratës.  

Sfidat tona kryesore në përmbushjen e misionit tonë kushtetues janë dy:  

- modernizimi i KLSH  

- rritja e kontributit në mirëqeverisje, nëpërmjet thellimit të luftës kundër 

korrupsionit. 

Modernizimi i institucionit mund të realizohet i plotë vetëm duke respektuar 

rigorozisht në punën tonë standardet ndërkombëtare të fushës, standardet e 

INTOSAI-t. Për ketë kishim nevoje për një ligj themeltar të ri, të cilin na e kishin 

rekomanduar fuqimisht dhe në vijimësi Progres-Raportet e Bashkimit Evropian që 

nga viti 2008 e deri në vitin 2013. Në bashkëpunim me DG-Budget dhe SIGMA, 

paraqitëm që në nëntor 2012 draft-ligjin e ri. Gjatë vitit 2014, veçoj dialogun në 

Parlament dhe seancat maratonë në Komisionet e Kuvendit, ku evidentoj 

bashkëpunimin me deputetet e Komisionit te Ekonomisë. Kuvendi  miratoi ligjin në 

nëntor 2014, ligj që u kthye nga Presidenti i Republikës për korrigjim në nenin 23. 

Brenda janarit 2015, ky ligj do të miratohet përfundimisht dhe dekretohet.  
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Ky ligj shënon shkëputjen përfundimtare të KLSH-së nga kontrollet e tipit inspektim 

financiar, i mundëson institucionit dhënien e opinionit për pasqyrat financiare të 

enteve të audituara  dhe realizon profilizimin e tij si një institucion modern evropian 

i auditimit suprem publik, i cili e bazon tërësisht aktivitetin e tij në standardet e 

INTOSAI-t dhe moton e kësaj organizate “Experentia Mutua Omnibus Prodest - Nga 

eksperienca e përbashkët përfitojnë të gjithë”.  

Sipas z. Robert Gielisse, Këshilltar Kryesor i Drejtorit të përgjithshëm të DG-Budget, 

“Strategjia e re e Zgjerimit e Bashkimit Evropian e vendos në vijën e parë Qeverisjen 

Ekonomike. KLSH si Auditues i Jashtëm publik, është gur themeltar i përmirësimit të 

qeverisjes ekonomike në vendin tuaj dhe ligji i ri, po të miratohet tërësisht në 

përputhje me standardet INTOSAI, ia mundëson KLSH-së  ketë rol” (nga fjala e tij në 

Konferencën e III-të Shkencore të KLSH).   

Viti 2014 ishte viti i përfundimit të procedurës së përzgjedhjes së partnereve të 

KLSH në Projektin e Binjakëzimit “Për Forcimin e kapaciteteve të Auditimit të 

Jashtëm”, në kuadër të asistencës së BE për Shqipërinë, nëpërmjet Instrumentit të 

Parazgjerimit, IPA 2013, me vlerë 2.11 milionë euro, pas një aplikimi dyvjeçar nga 

institucioni ynë.  

Partneret e KLSH në Projekt janë përzgjedhur Zyra Kombëtare e Auditimit(NIK) e 

Polonisë dhe SAI i Kroacisë, të dyja këto institucione të auditimit suprem shumë të 

zhvilluara dhe me përvoje të madhe pune e bashkëpunimi. 

Projekti për KLSH është ndër 7 projektet e përzgjedhur nga BE në vitet 2013 dhe 

2014, për t’u implementuar në mënyrë të decentralizuar nga institucionet e shtetit 

shqiptar. Zbatimi i tij nis në maj të vitit 2015, për një periudhe dyvjeçare deri ne maj 

2017. Projekti i binjakëzimit do ta ndihmojë KLSH jo vetëm të rrisë kapacitetet e tij 

audituese, por edhe do të shërbeje si një mjet i fuqishëm për arritjen e objektivave 

themelore të Strategjisë së zhvillimit të institucionit 2013-2017.   

C. Drejtimet Strategjike të realizuara 

Gjate vitit 2014, kemi orientuar dhe më shumë punën në përmbushjen e drejtimit 

të dytë strategjik të INTOSAI dhe EUROSAI, zbatimit të standardeve profesionale 

ISSAI, i cili përmbahet dhe në Strategjinë e KLSH 2013-2017. Institucioni ka forcuar 

kapaciteteve audituese, nëpërmjet një procesi të vazhdueshëm kualifikimi, kryerjes 

se trajnimeve të thelluara dhe gërshetimit të ngritjes arsimore me veprimtarinë 

praktike audituese. Struktura e punonjësve ka vijuar të ndryshojë, jo vetëm thjesht 
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në favor të stafit auditues me arsim të lartë, por dhe të stafit me kualifikime 

profesionale, akademike dhe grada shkencore, si dhe me kualifikim në fusha të dyta 

ekspertize. Çdo auditues i KLSH u trajnua mesatarisht për 26 ditë gjatë vitit 2014, 

ose mbi trefishin e 3 viteve 2009, 2010 dhe 2011, të marra së bashku. Pra, tashmë 

kemi një tregues të qëndrueshëm në trajnime. 

Në tre vitet e fundit 2012-2014, institucioni ka ndryshuar thellësisht koncept dhe 

politike në drejtim të zhvillimit të burimeve të veta njerëzore. KLSH është investuar 

tërësisht dhe pa kthim mbrapa, drejt shtimit dhe rritjes cilësore të kapaciteteve të 

tij audituese, duke tërhequr në staf personalitete nga profesorati i ekonomikut dhe 

jurisprudencës, duke nxitur audituesit e rinj të shtojnë dijet shkencore dhe duke i 

bashkërenduar me audituesit më përvoje, të cilët edhe ata nga ana e tyre testohen 

dhe motivohen për ngritje në karriere. Nga një institucion i disa viteve me parë 

praktikisht pa trajnim të audituesve të vet, është kthyer në SAI me tregues 

perëndimore trajnimi të stafit.  

Gjatë vitit të kaluar, KLSH materializoi më shumë kontributin e tij në Programin “3i”, 

Iniciativa e Implementimit të ISSAI-ve”. Grupi i punës i institucionit, me 

mbështetjen e SIGMA, ka plotësuar të gjitha detyrimet që rrjedhin nga kjo 

marrëveshje me Institutin e Zhvillimit të INTOSAI-t(IDI) dhe EUROSAI-t. 

Në zbatim të drejtimit të tij strategjik si dhe të drejtimit të tretë strategjik të 

INTOSAI dhe EUROSAI për shkëmbimin e njohurive dhe të përvojës me partneret 

(ku përfshihen SAI-t partnere, shoqëria civile dhe publiku), KLSH ka konsoliduar 

bashkëpunimin me partneret e deritashëm vendas dhe të huaj, si SAI, shoqata 

profesionale brenda dhe jashtë vendit, organizata të shoqërisë civile dhe mediat, 

por dhe ka zgjeruar bashkëpunimin, duke lidhur marrëveshje të reja.   

 Si KLSH, bashkëpunimin me shoqatat profesionale dhe shoqërinë civile e kemi 

ngritur në një nivel te ri, të produkteve të përbashkëta dhe partneriteti të plotë. 

Nëse në dy vitet e para të marrëdhënieve kontraktuale me to, 2012-2013, kemi 

shkëmbyer informacione, duke thelluar njohjen reciproke, gjatë vitit 2014, kemi 

realizuar projekte konkrete bashkëpunimi me disa prej OJF-ve dhe organizatave të 

profesionistëve të fushës në këto drejtime :  

 “Kontrolli i Cilësisë në të ftohtë” nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit;  

 “Realizimi i transparencës dhe komunikimit të KLSH-së me publikun dhe 

qytetarët” nga Lëvizja Evropiane, Shqipëri; 
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  “Kontrolli i Procesit të Rekrutimit të stafit të KLSH-së”, nga Instituti “G&G 

Group”; 

 “Analiza e impaktit të shkrimeve të Audituesve të KLSH-së në shtypin e shkruar “, 

nga botuesi i Gazetës “Ekonomia”. 

Përfaqësuesit kryesore të këtyre organizatave partnere të KLSH do të japin sot 

vlerësimet e tyre për bashkëpunimin e realizuar. 

Të gjitha këto projekte i kemi konsideruar si Mini Peer Review, pra rishikime mes 

kolegesh, në parapërgatitje të një “Peer Review” me një SAI partner nga Evropa, qe 

e kemi kërkuar gjatë vitit 2014 dhe do ta kryejmë gjate këtij viti. Projektet kanë 

nxjerrë produkte konkrete, ku janë evidentuar përveç arritjeve dhe mangësitë e 

dobësitë e institucionit tone. Të gjitha rekomandimet e dhëna nga këto organizata 

do t’i shikojmë gjatë këtij viti me prioritet, me qëllim përmirësimin e punës në të 

ardhmen. 

Vitin e kaluar, një arritje në marrëdhëniet e institucionit me boten akademike, 

profesoratin shqiptar dhe partneret e huaj e shënoi Konferenca e Tretë Shkencore e 

KLSH, me temë “Auditimi kombëtar në shërbim të qeverisjes kombëtare”, e 

zhvilluar në Tiranë më datat 29-30 tetor 2014. Ajo realizoi avokatinë e plotë të 

profesionit të financierit publik, kontabilistit dhe audituesit publik suprem, duke 

përcjellë mesazhin se pa financierë, kontabilistë dhe auditues të përgatitur mirë 

dhe me integritet të lartë, qeverisja e vendit humbet shumë në llogaridhënie, 

transparencë, efektivitet dhe eficiencë. Për herë të parë në Shqipëri, konferenca 

hapi një debat të rëndësishëm, atë të analizës së riskut për auditimin publik. Sikurse 

e theksoi Prof. Dr. Skënder Osmani, “Baza e të dhënave është themelore për 

njehsimin e riskut. Duhet të  përqendrohemi në analizën e riskut në  sektorë të 

ndryshëm ekonomiko-socialë, si në burimet energjetike, drejtësi,  financë, arsim, 

minerale,  shëndetësi, rend, mjedis, etj. Duhet të shikojmë mundësinë  për ngritjen e 

një institucioni që të merret me standardet e burimeve njerëzore, natyrore, 

energjisë, mineraleve, etj, duke përfshirë rezervat, klasifikimin e tyre e deri në 

analizën e riskut, shfrytëzimin e rezervave, kontratat, etj. Në funksionimin e këtij 

institucioni duhet  pasur parasysh edhe përvoja e vendeve të tjera”.  

Prof. Dr. Jorgji Bollano bëri në konference një propozim interesant. Ai kërkoi që "Të 

bëhet një riklasifikim në rritje i kufijve të njësive ekonomike që ligjërisht i 

nënshtrohen detyrimit për t’u audituar”. 
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Duke realizuar parimet dhe orientimet e standardeve te INTOSAI-t për realizimin e 

një transparence te plote me publikun dhe mediat, si dhe objektivin e tij strategjik 

për komunikimin, KLSH ka rritur gradualisht, duke arritur në fund të vitit 2014 që të 

gjashtëfishojë praninë e tij me informacion dhe mesazhe në median e shkruar dhe 

të katërfishojë prezencën e tij në median audiovizive, krahasuar me vitin 2010. 

Gjatë 2014-ës, shtypi i shkruar ka pasqyruar raportet dhe njoftimet e KLSH për 

shtyp 867 artikuj, njoftime, editorialë dhe komente analitike, përkundrejt 690 

gjithsej përgjatë vitit 2013, ose 26% më shumë. 

14 botimet e reja të KLSH-së për vitin 2014, të cilat variojnë nga publikime 

informuese për raportet vjetore të institucionit dhe marrëdhëniet me Kuvendin, tek 

botimet shkencore për standardet INTOSAI, për udhëzuesit e auditimeve të 

ndryshme, etj., i shtohen kolanes së 21 titujve të botimeve të viteve 2012-2013. 

Gjatë vitit të kaluar, institucioni ka rritur praninë në median e shkruar të vendit, 

duke bashkëpunuar me gazetat me 134 shkrime, të shkruara nga 51 auditues të 

KLSH-së, përkundrejt 124 shkrimeve të 42 audituesve te vitit 2013. 

Faqja WEB e KLSH-së ka informacione të përditësuara për planet dhe raportet e 

Auditimeve, raportin e aktivitetit te KLSH-së, standardet e auditimit, bazën ligjore, 

raportet e KLSH-së për zbatimin e buxhetit të shtetit, strukturën, botimet, 

aktivitetet brenda dhe jashtë vendit, etj.  

KLSH është shumë e hapur edhe ndaj ankesave të qytetarëve, të cilat na adresohen 

me postë të zakonshme ose elektronike. Këto letër-ankesa të qytetarëve, 

administrohen me profesionalizëm nga punonjësit e KLSH-së në funksion të 

tematikës që trajtojnë dhe qytetarët marrin në çdo rast përgjigje për shqetësimin e 

ngritur, me përjashtim të rasteve kur çështjet e ngritura nuk janë kompetencë e 

KLSH-së. Kontrolli i Lartë i Shtetit ka trajtuar gjatë 2014, 394 letra dhe ankesa, për 

probleme të ndryshme, nga të cilat 170 rezultuan jashtë kompetencave dhe 

juridiksionit të institucionit. Nga 224 kërkesa dhe ankesa në kompetencë të KLSH, 

121 prej tyre janë verifikuar dhe u është dhënë përgjigja përkatëse, ndërsa 103 janë 

në procesin e verifikimit. 

 

 

 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                    Analiza Vjetore  2014 

20 

 

Konkluzion 

Parë në tërësi, viti 2014 ka përbërë për institucionin e KLSH një vit konsolidimi dhe 

qëndrueshmërie të reformave të nisura që në vitin 2012. Cilësia e rritur e 

auditimeve  dhe rekomandimeve tona, shtimi i ndjeshëm i numrit të auditimeve të 

performancës, kontributi në përmirësimin e qeverisjes nëpërmjet shtimit të 

kallëzimeve penale, investimi në një ligj të ri modern dhe në një projekt ambicioz 

binjakëzimi, të financuar nga Bashkimi Evropian, janë rrugët e duhura për te 

realizuar plotësisht misionin tonë kushtetues dhe sipas standardeve te INTOSAI-t, 

atë të rritjes së llogaridhënies dhe përgjegjshmërisë se institucioneve që 

auditojmë.    

Mbyllja  

Të nderuar te ftuar, të nderuar auditues, 

Bazuar në punën e bërë dhe konsolidimin e reformave që kemi nisur, duke pasur 

parasysh shtimin e ndikimit dhe të rolit të SAI-ve në bote, të konfirmuar nga 

Rezoluta e dytë A/69/228 e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të 

datës 19 dhjetor 2014, duke synuar realizimin e plote te programit IntoSAINT për 

KLSH, jemi të bindur se ky vit 2015 do të jetë viti i zbatimit të ligjit të ri dhe i 

përsosjes së mënyrës së organizimit dhe drejtimit te institucionit, për të përçuar 

praktikat më të mira të institucioneve simotra evropiane në këto fusha. 

Qëndrueshmëria në ecurinë e reformave do të na sjelle rezultate më të larta në 

përmirësimin e qeverisjes kombëtare, në sinergji dhe bashkëpunim të plotë me 

qytetarin, Kuvendin, shoqatat profesionale dhe shoqërinë civile. 

 

Ju faleminderit!    
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Analiza e veprimtarisë së Kontrollit të Lartë të Shtetit të vitit 2014. 

Raporti i Sekretarit të Përgjithshëm, 

znj. Luljeta NANO 

 

 

Analiza e performancës institucionale për vitin 

2014 synon që të japë një pamje të përgjithshme 

të konsolidimit të reformave institucionale, të 

rezultateve, arritjeve kryesore në funksion të 

përmbushjes së objektivit strategjik dhe vjetor të 

KLSH-së të modernizimit dhe shndërrimit të këtij 

institucioni në një institucion i cili në 

veprimtarinë e tij udhëhiqet nga Standardet 

Ndërkombëtare të Auditimit, INTOSAI.  

Zhvillimet në qasjen e menaxhimit institucional reflektohen, në këtë analizë të 

veprimtarisë vjetore e cila në dallim nga analizat e mëparshme të fokusuara në 

ofrimin informacionit dhe analizimit të problemeve vjen si risi jo vetëm më pamje 

por mbi të gjitha në kontekstin e saj pasi për herë të parë kryhet duke përdorur një 

instrument mjaft konstruktiv dhe dobiprurës, që është instrumenti i vetëvlerësimit 

të integritetit INTOSAINT.  

Analiza e vitit që sapo lamë pas është produkt i një procesi të informimit dhe 

komunikimit në dy drejtime (nga poshtë-lart dhe nga lart-poshtë) dhe mbështetet  

në një metodologji sipas së cilës çdo punonjës vlerëson punën në kuadrin e 

përgjithshëm institucional të KLSH.  

Kjo analizë karakterizohet nga dy elementët thelbësorë  për një Institucion të Lartë 

Auditimi: transparencën dhe pjesëmarrjen. Nëpërmjet mekanizmit të 

vetëvlerësimit sigurohet që gjithkush të jetë përfshirë, të ndjehet i pavarur dhe ku 

bashkëpunimi  bëhet në terma të këshillimit dhe mbështetjes.  

Sigurisht që aplikimi i qasjeve të tilla kërkon maturi dhe pjekuri të proceseve dhe 

individëve që i kryejnë këto procese dhe i drejtuesve që mbështeten mbi to.  

Arritjet e deritanishme, që sot në do t’jua bëjmë sot prezent këtu janë rezultat i 

punës këmbëngulëse dhe angazhimit të çdo individi në KLSH,  auditues dhe 
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drejtues , janë rezultat i përpjekjeve për tu ngritur mbi pozitiven me fokus në të 

ardhmen, janë rezultat i përpjekjeve për të njohur dobësitë, identifikuar risqet dhe 

vlerësuar ato me përgjegjshmërinë e përmirësimit të vazhdueshëm.  

Viti 2014 tregoi se KLSH vjen në këtë analizë me profil më të theksuar me fizionomi 

më të lartë profesionale, kritike ndaj vetes duke kërkuar të ruajë dhe të mbajë lart 

sjelljen etike dhe tregojë integritet ne vendime e veprime me impakt të 

drejtpërdrejte konsolidimin e politikave institucionale menaxheriale institucionale 

në përgjithësi dhe të integritetit ne veçanti.   

Të qenit prezent me arritje konkrete në luftën kundër korrupsionit, me 

komunikimin transparent të rezultateve të auditimeve të saj, KLSH ka ndikuar 

pozitivisht në rritjen e ndërgjegjësimit e besimit të publikut dhe aktorëve të tjerë 

ndaj funksionit të audituesit të jashtëm publik .  

Por njëkohësisht kjo do të thotë se nga KLSH kërkohet të veprohet e punohet me 

integritet dhe në pajtueshmëri me standardet më të larta profesionale.  

Veprimtaria audituese duket se i ka lënë pas kohët e dështimit dhe mosarritjeve, 

dhe objektivat e auditimit shkojnë përtej përmbushjes mekanike të tyre, duke 

synuar mbi të gjitha cilësi dhe  përgjegjshmëri  për të merituar besimin e publikut 

e parlamentit.  

Rezultatet që ju paraqiten këtu nuk lënë vend për skepticizmin që ndokush mund të 

ketë treguar kur është njohur me Vizionin, Misionin dhe Objektivat që KLSH ka 

vendosur dhe është e bindur të arrijë këto vite.  

Si anëtare INTOSAI-t, KLSH udhëhiqet në çdo hap të veprimtarisë dhe gjykimit të saj 

nga Parimet dhe Standardet për Institucionet Supreme të Auditimit- ISSAI.  

Viti 2014 ishte një vit mjaft i rëndësishëm në drejtim të kurorëzimit të përpjekjeve 

institucionale në një ambient të mbushur me sfida dhe të ndryshueshme në mënyrë 

të vazhdueshme dhe në ndikimin e një sërë faktorëve kompleks, drejtim të 

miratimit të ligjit organik të KLSH-së i cili në vetvete reflekton praktikat më të mira 

të kuadrit rregullator te Institucioneve Supreme të Auditimit.  

Raporti i analizës vjetore është një përmbledhje e rezultateve kryesore të arritura 

nga Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij për periudhën 

Janar - Dhjetor 2014.  

Duke synuar një pamje sa më gjithëpërfshirëse dhe kuptimplote, treguesit  janë 

pasqyruar jo vetëm në nivelet e arritura vjetore por janë vendosur në raporte 

krahasimore dinamike me treguesit e veprimtarisë së viteve të mëparshme, 
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(periudhe 7-vjeçare) çka mundëson gjenerimin e informacionit të shtrirë në kohë 

dhe ndihmon në perceptimin e tendencave dhe ritmeve të rritjes e zhvillimit.  

Kjo analizë reflekton veprimtarinë institucionale të KLSH-së në dy aspekte të 

rëndësishme që janë: I. Veprimtaria audituese dhe II. Menaxhimi Institucional si 

dhe pasqyron rezultatet dhe analizat faktoriale të të gjitha strukturave 

menaxheriale të KLSH-së të Departamenteve të Auditimit dhe Strukturave 

Mbështetëse Administrative.  

 

Veprimtaria audituese 

Viti 2014 mund të konsiderohet viti vazhdimësisë nëpërmjet konsolidimit te 

reformës institucionale në funksion të përmbushjes së objektivit kushtetues dhe 

ligjor të sigurimit të llogaridhënies publike. Gjithë veprimtaria audituese e KLSH-së 

reflekton më së miri dhe është produkt i ndryshimeve të thella rrënjësore në drejtim 

të implementimit të kërkesave të standardeve ndërkombëtare gjate ushtrimit të 

veprimtarinë audituese. 

 

Dobia e rezultateve të auditimit.  Impakti i veprimtarisë audituese te KLSH-së 

Për vitin 2014, Kontrolli i Lartë i Shtetit, nga 159 auditime të planifikuar për 

evadim, në fakt ka ushtruar dhe ka vijuar me përgatitjen e materialeve për 192 

auditime, 19 auditme janë të mbartuar nga vitit 2013 nga të cilat 160 auditime janë 

të përfunduar e të evaduar, 4 janë të përfunduar si proces auditimi në subjekt, por 

të paevaduar dhe 28 janë në proces auditimi.  

Nga auditimet e ushtruara përgjatë vitit 2014 janë zbuluar:  

a. Parregullsi dhe shkelje financiare, në të ardhurat dhe në shpenzimet e kryera, 

me dëm efektiv të përgjithshëm në shumën totale prej 11 198 404 000 lekë. 

b. Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e 

subjekteve të audituara, në shumën e përgjithshme prej  13 293 014 000 lekë. 

Shpenzimet e buxhetore për vitin 2014 të KLSH-së rezultojnë 295, 240 mije leke. 

Indikatori i dobisë së rezultateve të auditimit, si një nga treguesit më domethënës 

të performancës së institucionet supreme të auditimit, për vitin 2014 rezulton se 

për çdo një lek të shpenzuar për institucionin e KLSH-së janë kërkuar për tu 

zhdëmtuar 38 leke. Ky indikator në harkun kohor te 5 viteve 2010-2014 rezulton si 

me poshtë: 
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Nga një analizë krahasuese konstatohet: për vitet 2010-2011, për një lekë të 

shpenzuar nga buxheti i shtetit janë kërkuar për zhdëmtim 19 lekë, ndërsa për vitet 

2012 dhe 2013 2014  për çdo një lek të shpenzuar është kërkuar për zhdëmtim 

mesatarisht ose rreth 28 lekë më shumë për çdo vit .  

I. Gjetjet kryesore në auditime 

Sikurse u theksua me lart përgjatë vitit 2014 KLSH realizoi në fakt 160 auditimeve 

duke përmbushur në këtë mënyrë targetin e auditimeve të planifikuara në fillim 

vitin madje edhe duke e tejkaluar atë.  

Treguesi i realizimit në fakt të auditimeve në harkun kohor të shtatë viteve (2008-

2014) rezulton : 

 

 

Nga analiza referuar llojit të auditimeve situata në harkun kohor të te dy viteve te 
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fundit rezulton :                                                         

 Tabela 1. Auditimet sipas llojeve 

Nr PËRSHKRIMI 2014  2013 

1 Auditime përputhshmërie  

(ligjshmërie dhe rregullshmërie) 

131 118 

2 Auditime finaciare 12 21 

3 Auditime performance 8 6 

4 Auditim tematik 9 8 

 

Sikurse konstatohet rezulton një rritje e ndjeshme e auditimeve të ligjshmërisë dhe 

e auditiveve të performancës përkatësisht 10% dhe 33%, në përmbushje edhe të 

objektivit strategjik dhe vjetor, që ka të bëjë me konsolidimin e auditimeve të 

ligjshmërisë dhe rritjen e auditiveve të performancës.  

Drejtimet kryesore të veprimtarisë audituese të ushtruar nga KLSH për vitin 2014 

janë:  

- Zbatimi i dispozitave ligjore në fushën ekonomike, financiare, fiskale e kontabël, 

me synim  identifikimin e gjendjes reale, të metat apo parregullsitë e mundshme 

në menaxhimin dhe përdorimin e fondeve publike dhe shenjen e 

rekomandimeve për përmirësimin e menaxhimit të financave publike. 

- Respektimi i dispozitave dhe i procedurave ligjore në kryerjen e veprimeve 

financiare, në fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve, u fokusuar në veçanti në 

auditimin e ligjshmërisë në prokurimin e fondeve publike, me burim të 

brendshëm financimi dhe shpenzimeve kapitale me burim të huaj financimi.  

- Rregullshmëria dhe korrektësia e mbajtjes së dokumentacionit financiar dhe atij 

kontabël.  

- Zbatimi i kërkesave të përcaktuara ligjore mbi paraqitjen e llogarive vjetore për 

raportimet buxhetore nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme .  
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- Funksionimi i sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe organizimin e 

funksionimin e auditimit të brendshëm në sektorin publik.  

- Kryerja e auditimeve të performancës si një prioritet i veprimtarisë audituese të 

institucionit të KLSH e orientuar drejt praktikave më të mira të fushës. 

Rezultatet përfundimtare të auditimeve të kryera dhe masat e rekomanduara për 

përmirësimin e gjendjes për çdo subjekt të audituar, u janë dërguar të gjithë 

subjekteve të audituara dhe, në disa raste të veçanta edhe institucioneve të tyre 

drejtuese.  

Gjykuar në rëndësinë apo peshën që kanë zënë gjetjet në kontekstin e përdorimit të 

fondeve buxhetore, raportet dhe masat e rekomanduara u janë dërguar edhe 

institucioneve më të larta drejtuese të shtetit. Me rezultatet e auditimeve dhe 

masat e rekomanduara është njohur edhe publiku i gjerë, nëpërmjet përdorimit të 

formave të ndryshme të komunikimit e të informimit. 

Veprimtaria e audituese e KLSH-se e strukturuar sipas institucioneve rezulton :   

Nr Përshkrimi 2014 

1 Ministritë dhe institucionet qendrore 41 

2 Institucionet e administratës së qeverisjes vendore dhe njësi të tjera 
në nivel vendor 

63 

3 Drejtoritë dhe degët e tatim-taksave e të doganave 23 

4 Institucionet financiare dhe shoqëritë me kapital të përbashkët 
shtetëror 

18 

 Njësitë dhe projektet me financime të huaja 9 

5 Subjekte të mbrojtjes së mjedisit 6 

 

Nga analiza e peshës specifike ndaj totalit të auditmeve të kryera përgjatë vitit 

2014 rezulton se, auditimet në institucionet e administratës së qeverisjes vendore 

dhe njësi të tjera në nivel vendor zënë përqindjen më të lartë (39.6%); në 

ministritë dhe institucionet qendrore (25.1%); në drejtoritë e degët e tatim-taksave e 

të doganave (14.4%); në institucionet financiare dhe shoqëri me kapital të 
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përbashkët shtetëror (11.4%); në njësitë dhe projektet me financime të huaja (5.7%) 

dhe në subjektet të mbrojtjes së mjedisit (3.8%).  

 

 

II. Gjetjet kryesore sipas fushave dhe departamenteve të auditimit 

Për parregullsitë dhe shkeljet financiare me dëm ekonomik në të ardhurat në vlerën 

3 355 769 mijë lekë  dhe në shpenzimet 7842 635 mije lekë të pasqyruara në 

raportet e auditimit të evaduar gjatë2014, KLSH ka rekomanduar zhdëmtimin e 

dëmit të shkaktuar në masën 98.9% të tij. Për të metat dhe shkeljet e konstatuara 

për çdo subjekt të kontrolluar, në bazë të ligjit nr. 8270, datë 23.12.1997 “Për 

Kontrollin e Lartë të Shtetit”, ndryshuar me ligjin nr. 8599, datë 01.06.2000, KLSH ka 

lënë detyra për zbatim, duke njoftuar edhe institucionet apo strukturat përkatëse, 

si dhe ka bërë publike rezultatet e auditimeve në median e shkruar dhe atë 

elektronike. 

Struktura e dëmit ekonomik sipas fushave ku është konstatuar për vitet 2013 dhe 

2014 rezulton: 
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Tabela 3. Struktura e dëmit ekonomik sipas fushave                             000/lekë 

 

 Struktura 2013 % 2014 % 

1 Nga tatim taksat              
125,820  1 

 
278, 789 

 
2.6 

2 Nga shitja e pasurisë dhe dhënia e 
objekteve me qira dhe me koncesion  
shtetërore                                                             

    
 

11,992,177  

 
 

79 
 2,135, 450 

 
19 

3 Nga doganat        377,141  2 941, 530 8.5 

4 Në fushën e pagave                       
59,775  0 

75, 621 1.1 

5 Në fushën e shpërblimeve                     
9,868  0 

12, 080 0 

6 Në shpenzimet operative                 
57,208  0 

185, 933 1.6 

7 Në prokurimet publike             
354,099  2 

678, 118 6 

8 Në urbanistikë           
129,545  1 

38, 432 0 

9 Mungesa materiale ose monetare            10,227  0 132, 209 1.2 

10 Të tjera  nga e cila:   
Demi ne Albpetrol  1, 973,965 

1,740, 255 

 
13 

 

 
6, 720, 242 
5, 186, 275  

 
60 

SHUMA      ( A+B )                        15,089,825  100  11,198,404 100 

 

Sjellim në vëmendje se vlera prej  11 992 177 të dëmit ekonomik të zbuluar në 

vitin 2013 përfaqëson dëmin e shkaktuar buxhetit të shtetit nga mosarkëtimi i 

garancisë bankare “Vetroenergy PTE lid” ”së privatizimit të shoqërisë Albpetrol 

sh.a. Fier . 
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Dinamika e indikatorit të dëmeve të zbuluara për periudhën shtatëvjeçare 2008-

2014 rezulton:  

 

 
 

 

Nga një analizë krahasimore të periudhave katërvjeçare 2008-2011 me periudhën 

trevjeçare 2012-2014 konstatohet se dëmi ekonomik i zbuluar për periudhën tre 

vjeçare 2012-2014 është rreth dy herë më i madh se vlera e dëmit të zbuluar për 

periudhën e katër viteve së bashku 2008,2009, 2010,2011. 

 

  
 

Për të metat dhe shkeljet e konstatuara për çdo subjekt të audituar , në bazë të 

ligjit nr. 8270, datë 23.12.1997 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit”, ndryshuar me 
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ligjin nr. 8599, datë 01.06.2000, KLSH ka lënë detyra për zbatim, duke njoftuar edhe 

institucionet apo strukturat përkatëse, si dhe ka bërë publike rezultatet e 

auditimeve në median e shkruar dhe atë elektronike. 

Situata e dëmeve ekonomikë të rekomanduara për zhdëmtim dhe zbatimi i tyre në 

nivel vjetor për periudhën 2008-2014 rezulton: 

 

Nga analiza e këtyre treguesve të grupuar në vite rezulton që për periudhën 

katërvjeçare 2008-2011 krahasuar me periudhën 2012-2013-2014 rezulton se dëmi 

ekonomik i rekomanduar për zhdëmtim dhe treguesi i zbatimit të tij për periudhës 

tre vjeçare 2012-2014 është sa dyfishi i periudhës katërvjeçare 2008-2011.  

Grafikisht paraqitet si më poshtë vijon:  
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Më poshtë paraqitet struktura e dëmit ekonomik të strukturuar sipas 

departamenteve të auditimit përgjatë vitit 2014  

 

Tabela 4. Struktura e dëmit ekonomik sipas departamenteve 000/lekë 

Departamentet 2014 

Departamenti  Auditimit  të  Investimeve  e  Projekteve  

me  Financime  të Huaja, Shoqërive Publike e Mbrojtjes 

Mjedisit 

5,702,194 

Departamenti i Auditimit të Buxhetit Qendror, të 

Institucioneve të Administratës së Lartë Publike, 

Menaxhimit Financiar dhe Auditimit të Brendshëm 

3,043,777 

Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Pushtetit Vendor, 

Kontrollit të Territorit, Administrimit e Privatizimit të 

Pronës 

1,399,407 

Departamenti Auditimit të Ardhurave të Buxhetit 1,053,026 

TOTALI 11 198 404 

 

Në totalin e dëmit ekonomik të zbuluar nga auditimi i kryer në Ministritë dhe 

institucionet në nivel qendror i cili rezulton ne vlerën rreth 3.043 milionë lekë rreth 

70% ose 2.088 milionë lekë përfaqëson dëmin e evidentuar nga shkeljet e 

ligjshmërisë nga shitja e pasurisë dhe dhënia e objekteve me qira dhe me koncesion 

të pronës shtetërore.  

30 % e dëmit është zbuluar në shkeljet e ligjshmërisë për pagat dhe shpërblimet, në 

shpenzimet operative në prokurime etj.  

Për sa i përket dëmit ekonomik të rezultuar në fushën e doganave/tatim taksave  

konstatohet një vlerë dëmi ekonomik në rreth 1 miliardë lekë nga të cilat rreth 91 

% përfaqëson dëmin e konstatuar në organet doganore.  

Mungesa e të ardhurave të konstatuar në fushën e doganave është në shumën 

941,530 mijë lekë (të natyrës keq-klasifikim të mallrave doganore dhe pranim të 

vlerës së transaksionit të pa bazuar në kuadrin rregullator), përkatësisht në Degët  e 

Doganave: Durrës, Vlorë, Fier, Tiranë, Kapshticë, Kakavijë, Berat, Bllatë, Qaf-Botë, 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                    Analiza Vjetore  2014 

33 

 

Morinë-Kukës, Sarandë, Rinas, Tre-Urat Përmet dhe Elbasan. Mungesa e të 

ardhurave të konstatuar në fushën e tatim taksave është ne shumën prej 81,767 

mijë lekë (mos-llogaritje ose llogaritur më pak detyrime tatimore për subjektet 

tatimpaguese si dhe mosarkëtim i tyre), konstatuar në Drejtoritë e Tatim-Taksave 

dhe Tarifave Vendore të Bashkive: Fier, Korçë, Tiranë, Shkodër, Elbasan, Lezhë dhe 

Vlorë.   

Në totalin e dëmit të zbuluar nga Departamenti i Auditimit të Investimeve dhe 

Projekteve me Financime të Huaja, Shoqërive Publike dhe Mbrojtjes së Mjedisit 

prej 5 702 194 mijë lekë 93 % përfaqëson dëmin e zbuluar nga auditimi i kryer në 

Albpetrol Sh.a.  

Ky dem për nga natyra përfaqëson prodhimin e padorëzuar Albpetrolit nga 

kompanitë koncensionare që përfshin pjesën e prodhimit paraekzistues dhe pjesën 

e Albpetrolit (PPE&PPA) konform marrëveshjes hidrokarbure, dëm financiar nga dy 

marrëveshje të lidhura me një nga këto kompani, si edhe penalitete e kamat-vonesa 

të pa vjela ndaj tyre. 

Dëmi i shkaktuar si pasojë e veprimeve apo mosveprimeve të deritanishme të 

Administratorit të shoqërisë “Albpetrol” Sh.a.(manipulimi me çmimet, me cilësinë e 

naftës, etj.) është shumë herë më i madh sesa ai i konstatuar nga KLSH.  

KLSH ka rekomanduar kryerjen e një hetimi të plotë nga Prokuroria dhe ngritjen e 

një grupi të përbashkët auditimi ndërmjet Ministrisë dhe AKBN, për të audituar jo 

vetëm gjithë aktivitetin e shoqërisë por edhe kompanitë koncensionare (pa cenuar 

në asnjë rast në rrugë joligjore të drejtat e këtyre kompanive). Konkluzionet e këtij 

auditimi  do të çojnë në paraqitjen e  realitetit dhe përmasat e vërteta të këtij dëmi 

të madh, jo vetëm ekonomik. 

Nga auditimet e kryera nga Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Pushtetit 

Vendor, Kontrollit të Territorit dhe Administrimit të Aseteve të Qëndrueshme vlera 

e dëmit ekonomik rezulton në shumën rreth  1,399,4 milionë lekë nga e cila rreth 

50% e vlerës totale përfaqëson vlerën e evidentuar në 3 Drejtori Rajonale ALUIZN-it  

e kategorizuar si mungesë të ardhurash në buxhetin e shtetit. Pjesa tjetër e demit 

të evidentuar përfaqëson dëmin ekonomik të zbuluar në institucionet në nivel 

vendor për shkelje të ligjshmërisë në fushën e pagave, e shpërblimeve, 

Shpenzimeve operative, ne prokurime etj.    
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III. Rekomandimet dhe zbatimi i tyre. 

Në referencë të standardeve ndërkombëtare të auditimit ndjekja e zbatimit të 

rekomandimeve është një nga objektivat kryesore të veprimtarisë së institucioneve 

supreme.   

Në punën tonë audituese kemi synuar që rekomandimet e bëra të kenë një ndikim të 

ndjeshëm  në përmirësimin e gjendjes së subjekteve të audituara në funksion të 

mirë-administrimit të fondeve në dispozicion por dhe të një qeverisje sa më të mirë.  

Në tabelë janë dhënë të gjitha rekomandimet e bëra në auditimet e realizuara gjatë 

vitit 2014 krahasuar me 2013 sipas llojit të tyre dhe më pas jepen të dhënat duke 

bërë edhe një krahasim me rekomandimet e viteve të mëparshme për të parë edhe 

trendin e tyre nivelin e zbatueshmërisë sipas viteve dhe sipas llojit të këtyre 

rekomandimeve. 

Tabela 5. Rekomandimet sipas llojit të tyre 

Nr Lloji i masës 2013 2014 

1 Propozime për ndryshim legjislacioni 82 88 

2 Masa Organizative 2003 2 603 

3 Masa Administrative 236 302 

4 Masa Disiplinore 925 1 135 

 TOTALI (1 deri 4) 3246 4 128 

6 Masa zhdëmtimi  000/lekë  15 077 225 11 085 084 

7 Kallëzime Penale   

7.a -Kallëzime Penale - nr. 38 41 

7.b -Kallëzime Penale - persona  94 149 

7.c -Kallëzime Penale 000/lekë 1 166 061 5 069 494. 

 

Analiza e të dhënave tregon se, në vitin 2014 indikatori i propozimit të 

rekomandimeve është më i madh në të gjitha llojet e tyre, duke reflektuar në total 

882 rekomandime me shumë se viti 2013. Gjatë vitit 2014 kemi rezultuar një 

numër më të madh rekomandime për propozimet e ndryshimit të legjislacionit, 88 

propozime. 
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Rritje e ndjeshme rezulton në dhënien e masave organizative rreth 600 me shumë 

në nivel vjetor, duke reflektuar në ketë mënyrë kontributin e KLSH-së në 

përmirësimin e sistemit të menaxhimit në njësite publike.  

Këtë vit kemi propozuar rreth 1135 masa disiplinore ose rreth 23 % me shumë se 

viti i kaluar. Impakti i dhënies së masave disiplinore pa dyshim do të rrisë nivelin e 

përgjegjshmërisë menaxheriale të nëpunësve në sektorin publik.   

Kallëzimet penale janë qëllim në vetvete për aktivitetin tonë, megjithëse ky është 

një tregues i rëndësishëm i luftës ndaj korrupsionit dhe shfaqjeve që rrezikojnë 

standardet e qeverisjes së vendit. 

Për sa i përket indikatorit të performancës në lidhje me zbatimin e rekomandimeve 

për vitin 2014 rezulton një trend në rritje për të gjitha kategoritë e rekomandimeve. 
                  

Tabela 6. Zbatimi i rekomandimeve  sipas llojit të tyre 

Nr Lloji i masës 2013 2014 
Ndryshim 

(+)/(-) 

1 
Propozime për 
ndryshim legjislacioni 

 

16 

 

37 

 

+21 

2 Masa Organizative 977 1491 +514 

3 Masa Administrative 153 192 +39 

4 Masa Disiplinore 652 732 +80 

 TOTALI (1 deri 4) 1798 2452 +654 

5 Masa zhdëmtimi  
000/lekë  

2,534,983 3 737 734 +1 202 751 

 

Në mënyrë grafike trendi i masave te rekomanduara rezulton ne rritje për të gjitha 

kategoritë e tyre kundrejt dy periudhave krahasimore 2008-2011 dhe 2012-2014 

dhe konkretisht. 
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 III. 1        Propozime për ndryshime apo përmirësim të legjislacionit 

Duke e konsideruar  Institucionin e KLSH-së, si një institucion reformues të kuadrit 

rregullator ligjor në fokus të veprimtarisë tonë audituese ka qenë denja e 

rekomandimeve për përmirësim legjislacioni.  

Gjatë vitit 2014  janë rekomanduar gjithsej 88  propozime për ndryshim legjislacioni 

dhe analizuar në një dinamikë në vite konstatohet një trend rritës i propozimit të 

rekomandimeve si dhe statusit te zbatimit te tyre. 

Nga analiza krahasimore rezulton se numri i rekomandimeve të dhëna përgjatë 

periudhës tre vjeçare 2012-2014 është rreth 15 % më e madhe se numri i 

rekomandimeve të dhëna gjatë periudhës katërvjeçare 2008-2011 .   
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Dinamika e treguesit të propozimeve të rekomandimeve të propozuara dhe të 

zbatuara për ndryshim legjislacioni në nivel vjetor për periudhën 2008-2014 

paraqitet:  

                                             Nr.                                                                                                                                

 
 

 

Spektri i propozimeve të rekomanduara nga KLSH është mjaft i gjerë përfshirë 

amendime kushtetuese, ndryshime të ligjeve bazë si dhe ndryshime të Vendimeve 

të Këshillit të Ministrave apo dhe akte të tjera rregullative. 
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1. Në kuadrin e përmbushjes se detyrimit kushtetues për paraqitjen në Kuvend të 

Raportit “Mbi ekzekutimin e buxhetit të shtetit të vitit të kaluar financiar” në 

konvergjencë të plotë me objektivat e strategjisë së zgjerimit të BE-së dhe në një 

linjë me prioritetet e reformave i ka prezantuar Kuvendit një set rekomandimesh të 

cilat synojnë marrjen e masave për sigurimin e qëndrueshmërisë, kredibilitetit të 

financave publike dhe konsolidimin e një kuadri, rregulli fiskal.  

Përgjatë vitit 2014 sikurse edhe gjate vitit 2012-2013, KLSH ka sjelle në vëmendje të 

Kuvendit faktin se situatat buxhetore janë karakterizuar nga projeksione mjaft 

optimiste gjë e cila ka sjellë krijimin e një hendeku të thellë midis targeteve të 

planifikuara me  ato të realizuara dhe që në  mënyrë të pashmangshme  ka çuar në 

rishikimin e treguesve buxhetore gjatë ekzekutimit të buxhetit. 

Krahas sa më sipër KLSH referuar zhvillimeve ekonomike ndaj nivelit të borxhit 

publik dhe risqeve që ai mbart në situatën e brishtë makroekonomike të vendit;  

Referuar faktit që ndryshimi i kuadrit rregullator të limitimit të borxhit publik ndaj 

PBB-së, legjitimon mungesën e një tavani për borxhin publik dhe riskun e rritjes së 

tij, shqyrtimit të trajektores së borxhit publik ndaj PBB-së ku në harkun kohor të dy 

viteve të fundit borxhi publik u rrit në 4.9% të PBB-së dhe në terma nominale në 

112 miliardë lekë duke arritur në fund të vitit 2013 një stok prej 884.7 miliardë lekë 

ose 65.15 % të PBB-së, -si dhe në vijim të rekomandimeve të dhëna nga KLSH si në 

vitin 2012 dhe 2013, KLSH në Tetor 2014 i prezantoi kuvendit rekomandimin për 

ndërmarrjen e të gjitha masave për hartimin e një kuadri, rregulli  fiskal, i cili të 

synojë në reduktimin e nivelit të borxhit publik në një periudhë të përcaktuar 

kohore dhe sigurimin e një qëndrueshmërie afatgjatë të borxhit publik. 

Përgatitjen dhe paraqitjen e një iniciative ligjore për vendosjen në Kushtetutë dhe 

në Ligjin “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të 

indikatorit të borxhit publik ndaj PBB-së, në nivelin 60 % arritjen e këtij niveli në 

terma afatgjatë.   

 KLSH në funksion të promovimit të një qëndrueshmërie dhe kredibiliteti të 

financave publike; në funksion të përmirësimit të planifikimit të performancës 

fiskale, të  projeksioneve  makroekonomike dhe parashikimeve buxhetore; ka 

rekomanduar ndërmarrjen e iniciativës ligjore për ngritjen e një Këshilli Fiskal i cili 

duhet të gëzojë statusin e  një institucioni publik të pavarur dhe që duhet të ketë 

një pavarësi operacionale shumë strikte e rigoroze nga politika.  
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 Ky rekomandim ishte në konvergjencë të plotë me orientimet e Bashkimit Evropian 

dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar për ngritjen dhe funksionimin e Këshillave 

fiskale si institucione publike të pavarura por jo vetëm. Rekomandimi është në një 

linjë me praktikat e ndjekura nga shumë vende vitet e fundit të cilët kanë ngritur 

agjencitë e pavarura me synim promovimin e politikave fiskale.  

2. Në drejtim të domosdoshmërisë së fuqizimit të ligjit “Për Menaxhimin e Sistemit 

Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”,  i cili rezulton me një rezistencë të ulët, pra 

është lehtësisht i thyeshëm nga pikëpamja e vendimmarrjes parlamentare, si dhe 

referuar faktit që ky ligj është në fazën e ndryshimit dhe rishikimit të tij nga 

Ministria e Financave, në vijim të rekomandimit të paraqitur nga KLSH gjatë vitit 

2013, i kemi rekomanduar:  

Shqyrtimi i ndryshimeve të parashikuara në Strategjinë për Menaxhimin e 

Financave Publike 2014-2020 të ligjit “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë” dhe miratimi i tij në Kuvend të bëhet me një shumicë të 

cilësuar parlamentare. 

3. Në drejtim të përcaktimit në Ligjin Organik të Buxhetit të përdorimit të të 

ardhurave nga privatizimi për uljen e borxhit publik e investimeve kapitale dhe 

dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politik, KLSH ka konstatuar se pavarësisht 

tendencës në rritje të buxhetimit të të përndjekurve politikë, nevojat dhe detyrimet 

ligjore për këtë shtresë sociale janë më të larta se financimi faktik në vite. Sa më 

sipër, në vijim edhe të rekomandimit të dhënë gjatë vitit 2013 në kuadrin e 

rishikimit të Ligjit Organik të Buxhetit, KLSH i rekomandoi Kuvendit:   

Në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, të përcaktohet që të ardhurat nga privatizimet duhet të 

përdoren së pari dhe kryesisht për të ulur borxhin publik, ku 50% të jetë kufiri i 

poshtëm dhe pjesa tjetër prej 30 % të përdoret për financimin e investimeve 

kapitale si dhe 20% për dëmshperblimin ligjor të ish të përndjekurve politikë. 

4. Risi në rekomandimet e adresuara Kuvendit gjatë vitit 2014 ishte dhe 

rekomandimi mbi domosdoshmërinë e hartimit të ligjit “Për përgjegjësinë 

materiale” sipas të cilit: Ministria e Financave të ndërmarrë të gjitha masat për 

ngritjen e një grupi pune për hartimin e Ligjit “Mbi përgjegjësinë materiale” në të 

cilën të trajtohet përgjegjësia financiare e punonjësve të njësive publike (zyrtarët e 

lartë dhe punonjësit e të gjithë niveleve) për dëmet ekonomike të shkaktuara 
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qëllimisht apo nga neglizhenca, gjatë ose në lidhje me procesin e ekzekutimit të 

detyrave zyrtare. 

5. Vlerësimi i veprimtarisë së strukturave të auditimit të brendshëm në sektorin 

publik është një prej objektivave kryesore të veprimtarisë së KLSH në atributet e 

institucionit që kryhen auditimin e jashtëm ne sektorin publik.  

Në funksion të përmbushjes së këtij detyrimi ligjor KLSH përgjatë vitit 2014 është 

fokusuar në dhënien e një sërë rekomandimeve të cilat synonin në përmirësimin e 

kuadrit rregullator ligjor me impakt konsolidimin dhe modernizimin e sistemeve të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe auditimit të brendshëm në sektorin publik.      

III.2      Masat me karakter organizativ 

Nga 2014 KLSH rezulton të ketë propozuar 2603 rekomandime të cilat synojnë 

përmirësimin e sistemeve organizative të enteve të audituara.  

Nga 2603 masa të rekomanduara gjithsej janë zbatuar plotësisht 1491 prej tyre, 

pjesërisht 37 dhe janë në proces zbatimi 598 masa. 

Për sa i përket masave të rekomanduara për periudhën 2012-2014, KLSH ka 

rekomanduar rreth 22 % masa me shumë se periudha katër vjeçare 2008-2011.  

 

 

 
 

 
Më poshtë paraqesim tendencën në vite të masave organizative dhe statusin e 
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zbatimit të tyre. 

 

 
 

 

 

Masat administrative dhe disiplinore 

Për të metat dhe shkeljet e konstatuara për çdo subjekt të audituar, në bazë të ligjit 

nr. 8270, datë 23.12.1997 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit”, ndryshuar me ligjin nr. 

8599, datë 01.06.2000, KLSH-ja ka lënë detyra për zbatim, duke njoftuar edhe 

institucionet apo nomenklaturat përkatëse. 

Gjithashtu, për shkeljet e konstatuara KLSH  u  ka  kërkuar organeve respektive  

shqyrtimin dhe marrjen e 1,437 masave disiplinore dhe administrative, lloji dhe 

zbatimi i të cilave, sipas njoftimeve zyrtare me shkrim nga organet përkatëse dhe 

rikontrollit të zbatimit të rekomandimeve në subjektet e audituara, paraqitet si 

vijon: 

Nr. 
 

Lloji i masës 
 

Propozuar 
Gjithsej 

Gjendja aktuale e zbatimit 

Të 
zbatuara 

Pa 
përgjigje 

% 
realizimit 

1 “Vërejtje me shkrim” 380 257 123 67.6 

2 “Vërejtje me 
paralajmërim” 

423 364 59 
86 
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3 “Pezullim ngritje në 
detyrë” 

23 - 23 
- 

4 “Kalim në një nivel më të 
ulët” 

29 9 20 

31 

5 “Largim nga shërbimi civil” 12 7 5 
58.3 

6 “Largim nga detyra” 13 3 10 
23 

7 “Largim nga puna” 118 60 58 
50.8 

8 Në kompetencë të 
Institucionit 

139 32 107 

23 

9 Masa administrative 
(gjoba) 

168 120 48 
71.4 

10 Në kompetencë të APP-së 132 72 60 
54.5 

 Shuma 1 437 924 513 
64.3 

 

Në grafikun më poshtë, ilustrohen përqindjet e realizimit të masave disiplinore 

sipas llojit të masave ku vihet re që realizim më të lartë kanë masat “Vërejtje me 

paralajmërim” dhe “Vërejtje me shkrim”. 
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Nga analiza sipas llojit të masave të rekomanduara konstatohen rritje të numrit të 

vërejtjeve të dhëna për gjetjet dhe konstatimet jo shumë të ndjeshme (me 177 

masa) ndërsa për largimet nga detyra/puna  niveli është i njëjte me rekomandimet 

e të vitit 2013. Konstatohet  një rritje më e madhe e kategorisë së masës së 

pezullimit të ngritjes në detyrë mase kjo e cila frenon stimulimin në karriere të 

nëpunësve publikë të cilët rezultojnë me shkelje gjatë ushtrimit të veprimtarisë së 

tyre në administratën publike.  

Struktura e masave disiplinore dhe administrative për vitin 2014 paraqitet si më 

poshtë: 

 

 
                                                12%                                  26%  

 
Sikurse konstatohet edhe nga grafiku masat disiplinore të rekomanduara për 

periudhën 2012-2014 rezultojnë 26 % më shumë se ato të rekomanduara gjate 

periudhës 2008-2011. Për sa i përket zbatimit të tyre  ky tregues rezulton 12 % më 

shumë referuar periudhave krahasimore.  

Niveli i zbatimit të masave disiplinore dhe administrative ne total rezulton rreth   
64 % nivel ky i kënaqshëm dhe i pranueshëm referuar dhe standardeve 
ndërkombëtare.   
Por nëse do të kryenim një analizë analitike sipas kategorive të masave disiplinore 

rezulton një nivel tejet i ulët për zbatimin e masave disiplinore “largim nga detyra” 

23 % dhe masat në kompetencë të titullarit 23 % dhe moszbatim i masave të 

pezullim i ngritjes në detyre 0 %.  

Si institucion do të kërkojmë në vijimësi dhe në rrugë ligjore, zbatimin maksimalisht 

të rekomandimeve tona, veçanërisht zbatimin e këtyre rekomandimeve ndaj 
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drejtuesve të mesëm apo të lartë të paaftë apo të korruptuar të njësive publike të 

audituar, duke kontribuar në formimin e forcimin kulturës së ndëshkueshmërisë në 

administratën publike.   

Kontributi i KLSH-së për forcimin e kulturës së ndëshkueshmërisë të atyre që janë 

në poste të larta dhe shkelin ligjin. (Urdhri nr. 70, datë 18.04.2006) 

Lufta kundër korrupsionit, në të cilën KLSH dhe institucionet e tjera shtetërore 

duhet të angazhohen, si dhe pritshmëritë e opinionit të gjerë publik në lidhje me 

punën tonë në këtë drejtim, parashtrojnë kërkesën e kryerjes së kësaj lufte në 

vazhdimësi, pa kompromis dhe ndaj çdo institucioni apo nëpunësi të infektuar prej 

virusit të korrupsionit. 

Kjo kërkesë e domosdoshme për arritjen e një standardi të pranueshëm 

mirëqeverisjeje, imponon nevojën e pasjes së një vullneti të fortë dhe konstant 

institucional në mos tolerimin e asnjë rasti korrupsioni pavarësisht nivelit ku ai 

shfaqet apo shkallës së shtrirjes së tij. 

Këtë vullnet dhe kontribut institucional, në forcimin e kulturës së 

ndëshkueshmërisë, sidomos ndaj zyrtarëve të lartë të administratës shtetërore, 

shkelës flagrant të ligjit dhe mosbesues ndaj ekzistencës së forcës ndëshkuese të 

shtetit, Kontrolli i Lartë i Shtetit e ka treguar në mënyrë konstante gjatë këtyre tre 

viteve të fundit ku në numrin e konsiderueshëm të rekomandimeve tona për 

dhënien e masave disiplinore, largimit nda detyra si dhe bërjes së kallëzimeve 

penale janë përfshirë nëpunës të nivelit të lartë drejtues të administratës 

shtetërore. 

Në këtë drejtim, një rol tepër të rëndësishëm ka luajtur edhe Urdhri i ish 

Kryeministrit Berisha nr. 70, datë 18.04.2006 “Për masat në zbatim të 

rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit, auditit të brendshëm dhe 

Departamentit të Kontrollit të Brendshëm Administrativ dhe Antikorrupsionit në 

Këshillin e Ministrave, në institucionet në varësi të Kryeministrit a të Ministrave”. 

 Nisur nga shkalla e zbatueshmërisë së këtij urdhri dhe e rezultateve që ai ka 

mundur të prodhojë deri më sot në praktikë, kërkohet që për vetë kushtet aktuale 

të administratës shtetërore si dhe nivelit të korrupsionit të perceptuar dhe 

konstatuar gjerësisht, ky urdhër të përmirësohet dhe ripërtërihet në kuadër 

ridimensionimit dhe rikonceptimit të luftës ndërinstitucionale kundër korrupsionit. 
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Si rrjedhojë, KLSH i qëndron ende propozimit të ripërtëritjes se këtij urdhri nga ana 

e Këshillit të Ministrave apo rikonceptimit te tij në formën e një marrëveshjeje 

bashkëpunimi, do të vlerësohej jo vetëm si një hap i mëtejshëm dhe cilësor në 

luftën kundër korrupsionit por jo vetëm do te shërbente si një instrument mjaft 

konstruktiv për optimizmin e rezultateve të veprimtarisë audituese të KLSH-së. 

III.4   Kallëzimet penale 
Për sa i përket kallëzimeve penale të përgatitura gjatë këtij viti por edhe vlerësimit 

tonë në lidhje me dosjet e auditimit, kemi evidentuar në përgjithësi një rritje 

graduale të cilësisë së materialeve të auditimit e cila ka ardhur duke u përmirësuar 

nga viti në vit. Por në veçanti dëshirojmë të theksojmë punën e bërë në lidhje me 

një prej auditimeve më të rëndësishme të këtij viti, atë të kryer në Albpetrol sh.a. 

Në total numri i kallëzimeve për vitin 2014 ka qenë 41 kallëzime për 149 persona 

të akuzuar dhe të detajuara sipas departamenteve të auditimit paraqiten: 

 

Departamenti i Auditimit Nr. i kallëzimeve Nr. personave të kallëzuar 

ALP 14 47 

Niveli Vendor 16 62 

Projektet 9 29 

Dogana/Tatime 2 10 

Total 41 149 

 

Të klasifikuara sipas nivelit menaxherial kallëzimet penale përgjatë vitit 2014 janë 

kryer për  3 Drejtor të Përgjithshëm, 22 Drejtor Drejtorie, 2 Kancelar Universiteti, 3 

Kryetar Komunash, 1 zv/Kryetar Bashkie, dhe 1 Kr/Këshillit Bashkiak,Trend ky i 

njëjtë edhe me kallëzimet e kryera në tre vitet e kaluara. 

Në total, dëmi ekonomik që i është shkaktuar buxhetit si pasojë e shkeljeve të 

trajtuara në këto kallëzime arrin në 5.069.494.000 lekë. 

Nga një analizë në vite numri i kallëzimeve penale të denoncuara në organin e 

prokurorisë gjatë harkut kohor të tre viteve 2012-2014 është rreth 2.2 herë më 

shumë se kallëzimet penale të kryera në katër  vitet se bashku 2008-2011,  ndërsa 

numri i personave të  kallëzuar penalisht rezulton rreth 2.7 here më i lartë  sikurse 

paraqitet ne grafikun e mëposhtëm: 
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                                       Nr.                                                                                       000/lekë 

 
        

III.5          Procesi i Sigurimit të Cilësisë (shqyrtime të “ftohta”)  

Kontrolli i sigurimit të cilësisë, bazuar në ISSAI 40, synon të garantojë një 

përmirësim të vazhdueshëm të punës audituese, që konfirmon faktin se institucioni 

në procesin auditues zbaton standardet kombëtare dhe ato ndërkombëtare të 

auditimit. Pikërisht për këto arsye, sigurimi i cilësisë ka qenë dhe mbetet në 

vazhdimësi objektiv kryesor i veprimtarisë së KLSH. 

Për vitin 2014, në zbatim të Urdhrit të Kryetarit nr. 129, datë 25.11.2014 “Për 

Kontrollin e Sigurimit të Cilësisë”, u krijua një grup i posaçëm shqyrtimi, i përbërë 

nga ekspertë të jashtëm (një risi kjo për këtë vit) dhe auditues të spikatur në fushat 

e tyre profesionale, faktor ky që ka ndikuar ndjeshëm në cilësinë e raportin e fazës 

së parë të sigurimit të cilësisë.  
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Për fazën e parë të procesit, nga shqyrtimi i 16 dosjeve të auditimit të përzgjedhura 

në mënyrë rastësore rezultoi që krahas punës së bërë dhe rezultateve të arritura në 

drejtim të sigurimit të cilësisë, në procesin e programimit, zbatimit, raportimit të 

përfundimeve të auditimeve dhe ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve, u 

konstatuan edhe disa të meta e mangësi në zbatim të kërkesave të përcaktuara në 

Rregulloren e Brendshme dhe Manualet e Auditimit, ndaj të cilave kërkohet të 

reflektohet për arritjen e një niveli më të lartë të sigurimit të cilësisë në të gjithë 

veprimtarinë e KLSH-së. Më konkretisht rekomandimet e dhëna nga Grupi i 

Shqyrtimit “Për Kontrollin e Sigurimit të Cilësisë”, konsistojnë në: 

Faza e planifikimit të auditimit: 

- Hartimi i programit të auditimi sa më i plotë dhe në zbatim të Rregullores së 

Brendshme. 

- Lidhur me përcaktimin e grupeve të auditimit duhet të kihet parasysh, përdorimi 

më racional i planifikimit të burimeve njerëzore, për sa i përket numrit të 

përshtatshëm të audituesve si dhe përcaktimi i stafit me aftësitë dhe 

eksperiencën e duhur.  

- Përcaktimi i afatit të auditimit në përputhje me  afatet e përcaktuar në 

Rregullore. 

Faza e kryerjes së Auditimit 

- Hartimi i aktverifikimeve dhe procesverbaleve në përputhje me kërkesat për     

hartimin e dokumenteve sipas Rregullores së Brendshme.  

Faza e Raportimit dhe Evadimit të materialeve të auditimit. 

- Grupet e auditimit duhet të marrin masa për trajtime sa më të plota e të qartë të 

observacioneve të sjella nga subjektet dhe personat e ngarkuar me përgjegjësi. 

- Grupet e auditimit duhet të marrin masa për të përmirësuar trajtimin dhe 

paraqitjen e Projekt-raporteve  dhe në veçanti Raportet Përfundimtare pasi janë 

shumë të gjata dhe janë kopje e thjeshtë e procesverbaleve dhe akt-verifikimeve 

të mbajtura.  

- Grupet e auditimit duhet të marrin masa për të faktuar realizimin dhe takimet 

përmbyllëse  me subjektin para hartimit të Projektraportit.   

- Nga grupet e auditimit të merren masa, që në projektvendim, për shkeljet e 

rënda ligjore të konstatuara, të propozojnë masë disiplinore për të gjithë 

personat e ngarkuar me përgjegjësi.  
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- Përgjegjësi i grupit të auditimit dhe anëtarët e grupit, të marrin masa për të 

plotësuar dosjen e auditimit me letrat e punës dhe shënimet e mbajtura nga 

audituesi.  

- Me qëllim përmirësimin e paraqitjes sa më cilësore të materialeve të auditimit 

dhe evitimit të problematikave të hasura gjatë zbatimit të saj, duhet të 

përmirësohet Rregullorja e Brendshme si dhe te plotësohen Formularët 

Standarde që përmban Rregullorja. 

Mbi auditimet e performancës.  

Me ndërrimin e filozofisë menaxheriale po bëhen përpjekje që auditimi i 

performancës të shndërrohet në një nga shtyllat e zhvillimit dhe modernizimit të 

KLSH-së.  

Në Projekt-Idenë e paraqitur me datë 14 Dhjetor 2011 në Komisionin e Ekonomisë 

dhe të Financës së Kuvendit, është theksuar që: “KLSH është përpara një sfide të 

fortë për ta përqendruar punën tek auditimi i performancës, pse ai i shërben 

vlerësimit të përgjegjshmërisë publike. Përqendrimi i vëmendjes tek auditimi i 

performancës do të jetë ndër shtyllat kryesore të planit të ri strategjik 2013-2017 të 

KLSH”.  

Përballimi i kësaj sfide dhe realizimi i objektivit të parashikuar 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, kurbën e eksperiencës, 

kompleksitetin e çështjeve të trajtuara, etj.  

Në Strategjinë e zhvillimit të KLSH-së 2013-2017 është theksuar se: “KLSH do 

përqendrohet në auditimin e performancës pikërisht dhe kryesisht në rezultate, po 

aq sa në procese e strukturë, duke theksuar nevojën për ndryshim, për përmirësim të 

përgjegjshëm dhe të vazhdueshëm të menaxhimit publik. Institucioni ka sfidën që të 

adresojë me profesionalizëm e trajtojë objektivisht nëse synimet e politikave dhe 

skemat për implementimin e tyre lidhen me problemet reale të shoqërisë dhe 

shqetësimet e palëve të interesit. Audituesit e performancës të KLSH do të punojnë 

mbi përvojën e deritanishme dhe njëkohësisht do të jenë kurajozë e krijues, duke 

vlerësuar në çdo rast interesin publik në performancën e entit shtetëror që 

auditojnë. Kjo do të mundësojë një zhvillim gradual, cilësor e bindës të auditimit të 

performancës”. 
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Në përgjigje të kësaj fryme të re, duke e trajtuar me prioritet të lartë auditimin e 

performancës së institucioneve publike në Shqipëri, Departamenti i Auditimit të 

Performancës ka ushtruar auditime në një sërë fushash të rëndësishme për 

ekonominë e vendit. 

Për vitin 2012-2014, KLSH është në një linje me objektivin e planit strategjik dhe 

veprimtaria e Departamentit të Performancës për vitin korrent analizues reflekton 

më së miri arritjen e këtyre objektivave. Gjatë vitit 2014 janë hedhur hapa të 

rëndësishëm në raport me vitet paraardhëse, duke reflektuar një rritje të numrit të 

të Auditimeve të Performnacës prej 2 auditimesh. Grafikisht veprimtaria e KLSH-së 

në kryerjen e auditiveve të performancës ne vite paraqitet:  

 

 

 
 

Gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2014, KLSH ka realizuar dhe evaduar 8 auditime 

performance (7 nga dept. i auditimit të performancës dhe 1 nga dept. i auditimit të 

realizimit të të ardhurave buxhetore), si edhe ka iniciuar 4 auditime të reja. 

Fushat në të cilat janë shtrirë auditimet e performancës janë:  
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Reformat qeveritare; 

1. Projektet & shërbimet social-ekonomike; 

2. Projektet infrastrukturore; 

3. Projektet mjedisore & energjetike; 

4. Projektet & shërbimet social-kulturore. 

Ecuria e auditimeve të performancës ka ardhur në rritje, si në terma të cilësisë, 

ashtu edhe të sasisë. Një paraqitje grafike e kësaj ecurie jepet si vijon: 

 

 
 

 
Auditime të evaduara në 2014 

1. Censusi 2011 

Konteksti i auditimit: Performanca e Census 2011 u auditua me synim përmirësimin 

e zhvillimit të proceseve të ardhshme të Censusit të Popullsisë dhe të Banesave. Ky 

auditim shërben për të informuar palët e interesuara mbi zhvillimin e këtij procesi, 

përgatitja dhe kryerja e të cilit kërkoi angazhimin e një vëllimi të madh burimesh 

financiare njerëzore dhe materiale. Identifikimi i shkaqeve të problematikave dhe 

sugjerimi i rrugëzgjidhjeve për përmirësime janë synimi i punës sonë në çdo auditim. 

Ky subjekt u përzgjodh për auditim, duke mbajtur në konsideratë: 
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 Rëndësinë e këtij procesi në vendim-marrjen e politikave ekonomike e sociale 

qeveritare dhe hartimin e planeve strategjike; 

 Vetëm Census-i mund të gjenerojë të dhëna të plota e të detajuara të realitetit 

demografik, ekonomik e social; 

 Impaktin social me një bazë shumë të gjerë të grupeve të interesit; 

 Trajtimin në media si një proces i rëndësishëm, duke tërhequr vëmendjen e 

publikut, sidomos për aspekte të veçanta; 

 Koston e lartë të implementimit; 

 Periodicitet i rrallë në realizim (1 herë në 10 vjet).  

Mesazhi i auditimit: “Pavarësisht punës së mirë në realizimin e objektivave 

kryesore dhe vështirësive të hasura nisur nga kompleksiteti i procesit të Census 

2011, regjistrimi i popullsisë dhe i banesave nuk ka mbuluar të gjithë zonën e 

regjistrimit të RSH, si dhe nuk ka qenë i orientuar në përqasjen kosto-efektivitet.” 

2. Shërbimi parashkollor 

Konteksti i auditimit: Ky auditim performance ka në qendër të vëmendjes 

shërbimin parashkollor, duke analizuar problematikën aktuale dhe instrumentet që 

strukturat shtetërore kanë në dispozicion për të përmirësuar situatën.  

Sot fëmija konsiderohet një subjekt aktiv që përfshihet në bashkëveprimin e 

vazhdueshëm me bashkëmoshatarët, të rriturit dhe mjedisin social dhe kulturor ku 

bën pjesë. Ky përfytyrim për fëmijën kushtëzon tiparet karakteristike që duhet të 

kenë institucionet parashkollore. Institucionet, shërbimet dhe qendrat përgjegjëse 

për kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve, duhet të veprojnë në përputhje me 

standardet përkatëse në fushën e sigurisë, shëndetit, numrit dhe aftësive të 

personelit në dispozicion. 

Shërbimi parashkollor përballet me sfida të shumta dhe problematika të larmishme, 

duke filluar që nga aksesi i kufizuar në kopshte dhe çerdhe, e deri tek cilësia e 

diskutueshme e shërbimeve që ato ofrojnë. Kjo situatë mund të ketë disa pasoja 

negative. Në aspekt afatgjatë, nëse prindërit do të detyrohen të zgjedhin midis 

rritjes së fëmijëve dhe punësimit të tyre, kjo mund të ketë ndikim në zhvillimin 

social dhe edukimin e brezave të ardhshëm. Në aspekt më afatshkurtër, kjo është 

një situatë e cila ka ndikim në tregun e punës dhe zhvillimin ekonomik të një vendi. 
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Këto aspekte janë shumë të rëndësishme dhe prandaj u ndërmor ky auditim, duke u 

fokusuar në aspektet strukturore të shërbimit parashkollor, të cilët janë të 

matshëm dhe përcaktohen nga një kuadër rregullator i caktuar.  

Mesazhi kryesor i auditimit është: “Edhe pse është bërë shumë në drejtim të 

hartimit të standardeve sasiore dhe cilësore, përkujdesja ndaj fëmijëve të 

kopshteve dhe çerdheve nuk është e mjaftueshme.” 

3. Menaxhimi i pajisjeve mjekësore në QSUT 

Konteksti i auditimit: Spitalet publike mbajnë një rrjet të gjerë të pajisjeve 

mjekësore, duke filluar nga artikuj të vegjël që kushtojnë relativisht lirë, e deri tek 

më të mëdhenjtë që janë kompleksë dhe kushtojnë shtrenjtë, disa miliona apo 

miliarda lekë.  

Në fund të vitit 2012, vlera kontabël e pajisjeve mjekësore të mbajtura vetëm në 

QSUT, ishte rreth 5,7 miliardë lekë. Kjo vlerë përfaqësonte 57% të aktiveve afatgjata 

të të gjithë QSUT.  

Burimi kryesor i financimit për pjesën dërrmuese të kësaj vlere ka qenë buxheti i 

shtetit dhe institucionet financiare ndërkombëtare. Po kështu, një burim tjetër 

mjaft i konsiderueshëm janë edhe ndihmat apo donacionet nga spitalet simotra të 

vendeve të tjera, shoqatat humanitare, institucionet fetare, etj. 

Mesazhi kryesor i auditimit është: “QSUT nuk mban dokumentacion të plotë dhe të 

saktë për pajisjet nën zotërim, si edhe nuk bën një planifikim të kujdesshëm për 

blerjen dhe vënien në funksionim të pajisjeve të reja, që kapin vlera monetare 

shumë të mëdha.” 

4. Performanca e RTSH-së – Projekti i digjitalizimit të TVSH-së 

Konteksti i auditimit: Një nga sfidat e fundit me të cilën po përballet TVSH është 

kalimi nga transmetimi analog në atë numerik. Ky është një kusht i përcaktuar edhe 

nga Bashkimi Evropian. Afati përfundimtar i kalimit të plotë në transmetimet 

numerike televizive është data 17 Qershor 2015. Mënyra e kalimit të plotë në 

transmetimet numerike, institucionet përkatëse, financimet, mbulimi i territorit, si 

dhe çështje të tjera, të cilat lidhen me këtë proces, përcaktohen në strategjinë për 

kalimin nga transmetimet analoge në ato numerike të miratuar nga Këshilli i 

Ministrave. Procedimi i është ngarkuar Ministrisë për Inovacionin dhe Teknologjinë 
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e Informacionit dhe Komunikimit dhe institucioneve të tjera publike të përfshira në 

strategji. 

Mesazhi kryesor i auditimit: “Parimisht RTSH është në gjendje të garantojë 

mbarëvajtjen e kalimit në transmetimet digjitale por, konkretisht suksesi i kësaj 

ndërmarrjeje varet nga kryerja e një reforme thelbësore në pothuajse të gjitha 

aspektet organizacionale.” 

5. Siguria Rrugore 

Kontekst i auditimit: Qarkullimi dhe siguria rrugore janë çështje kryesore sociale 

për këtë dekadë, pasi aksidentet në trafikun rrugor janë një nga tetë shkaqet e 

humbjes së jetës në nivel global dhe shkaku kryesor i vdekjes për të rinjtë e 

grupmoshës 15-29 vjeç. Në Shqipëri, kostot që shkaktojnë aksidentet rrugore 

përllogariten në miliona euro.  

Problemi i sigurisë rrugore na takon të gjithëve. Të gjithë ne jemi përdorues të 

rrugës si në rolin e drejtuesit të automjetit, këmbësorit, biçiklistit apo të pasagjerit. 

Nga të dhënat paraprake të institucioneve të përfshira në auditim, rezulton se pjesa 

më e madhe e aksidenteve janë pasojë e sjelljes së drejtuesve të automjeteve ose 

atyre që shkelin rregullat e trafikut.  

Pikërisht në këtë kontekst, ku ndërthuren probleme të rrugëve, por edhe të 

edukatës së përgjithshme qytetare, të një tradite të munguar, nëse do t'i 

referohemi statistikave të viteve 2011-2013, numri i të vrarëve është mesatarisht 

317 vetë për çdo vit. Rritja e numrit të aksidenteve nga viti në vit përbën një 

shqetësim shumë të madh qytetar dhe institucional. Nëse nuk merren masat e 

duhura dhe lejohet vazhdimi i prirjeve të së shkuarës, numri i vdekjeve nga 

aksidentet do të ketë tendencë rritjeje. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit, përballë një dukurie kaq shqetësuese për shoqërinë tonë, 

duke mbajtur në konsideratë Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme 

të Auditimit, ISSAI 5800, në bashkëpunim me kolegët tanë të Zyrës së Audituesit të 

Përgjithshëm në Kosovë dhe me asistencën e bashkëpunëtorëve të Zyrës 

Kombëtare të Auditimit në Suedi, për herë të parë, ndërmori iniciativën e kryerjes 

së auditimit paralel për sigurinë rrugore në Shqipëri dhe në Kosovë. Bazuar në këto 

standarte, auditimi do kryhet pak a shumë në të njëjtën kohë nga të dy 

institucionet, me ekipe të veçanta auditimi. 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                    Analiza Vjetore  2014 

54 

 

Mesazhi kryesor i auditimit: “Edhe pse është bërë shumë në drejtim të politikave 

dhe legjislacionit, ato duhet të adresohen kryesisht në hartimin e standardeve në 

dhënien lejeve të drejtimit, ku ka vend për përmirësime të mëtejshme, për faktin se 

“ Siguria rrugore“ përsëri mbetet një shqetësim serioz”. 

6. Infrastruktura e Shërbimit Bibliotekar Kombëtar 

Konteksti i auditimit: Duke vlerësuar hapësirat funksionale në shërbimin bibliotekar 

dhe kryesisht të Bibliotekës Kombëtare si institucion i dijes dhe kujtesës 

mbarëkombëtare, në kultivimin e dashurisë për librin, kurimit të imazhit të librit, 

mbledhjes, ruajtjes, përpunimit, ngritjes së nivelit shkencor e akademik të traditës 

bibliotekare, është padyshim me vend shtimi i këtyre hapësirave në drejtim të 

përmirësimit cilësor të shërbimit bibliotekar kombëtar. 

Aktualisht, shërbimi bibliotekar dhe Biblioteka Kombëtare e ushtron aktivitetin e saj 

në kushte të vështira, jo të denja për një institucion të tillë, simbol të kulturës 

kombëtare. Konkretisht mungojnë hapësirat fizike funksionale, gjë e cila ka 

përkeqësuar gradualisht ruajtjen dhe zhvillimin e fondit të librit, cilësinë e shërbimit 

ndaj lexuesit, kushtet e punës për punonjësit, krijimin e një perspektive afatgjatë 

dhe të qëndrueshme zhvillimi, bashkëpunimet me institucione homologe apo 

akademike brenda e jashtë vendit, etj. 

Mesazhi kryesor i auditimit: “Biblioteka Kombëtare dhe shërbimi bibliotekar, në 

bashkëpunim me qeverinë shqiptare dhe pushtetin vendor, të krijojnë një qasje të 

re në vlerësim të librit dhe shërbimit qytetar, me synim ruajtjen e kulturës 

kombëtare dhe rritjen e vetë‐edukimit të tij”. 

7. Performanca e KESH SH.A- Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike 

Konteksti i auditimit: Sistemi elektro-energjetik shqiptar, si rezultat i akumulimit të 

problemeve në vijimësi pas viteve ’90, gjendet përballë sfidash shumëdimensionale: 

me natyrë strategjike, teknologjike e operacionale, tregtare e financiare, duke vënë 

në rrezik jo vetëm zhvillimin e funksionimin normal të vetë këtij sistemi, por dhe 

integrimin e tij në sistemet rajonale të energjisë dhe investimet e reja për 

prodhimin e energjisë elektrike, si dhe duke u bërë pengesë serioze për një zhvillim 

ekonomik të qëndrueshëm të vendit tonë. Në këtë kuadër përfshihen edhe pasojat 

mbi KESH SH.A, si operatori kryesor i këtij sistemi për furnizimin me energji 

elektrike, si dhe treguesit cilësorë në standardet tekniko-ekonomike të energjisë 

elektrike të furnizuar dhe mungesa e furnizimit të pandërprerë me energji elektrike 
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për konsumatorët. Kjo për arsye se KESH SH.A krahas prodhimit përgjigjet dhe për 

furnizimin publik me shumicë. 

Gjendja financiare e KESH SH.A në fund të viti 2013 rezulton me mungesë të 

likuiditeteve si rezultat i blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve të 

CEZ Shpërndarje në shumën 53.735.648,3 mijë lekë; klientëve të pa arkëtuar, me 

vlerë të transferuar nga OST, prej 40.691.823 mijë lekë; nga pamundësia financiare 

me burime të vetat për blerjen e energjisë elektrike nga importi për garantimin e 

furnizimit me energji dhe mbulimin e humbjeve të CEZ Shpërndarje, si dhe blerjet 

nga HEC-et private dhe ato koncesionare, nga viti 2010 e në vazhdim, overdraftet e 

marra nga KESH SH.A kanë pësuar rritje 3,4 herë, duke arritur në 214.926.755 euro 

ose 30.132.731.000 lekë në fundin e vitit 2013, etj. 

Aktualisht KESH SH.A, për shkak të mënyrës së organizimit dhe administrimit, nivelit 

të hapjes së tregjeve, mungesës së strategjive afatgjata për zhvillimin e sektorit 

energjetik të shoqëruara me planin e masave të zbatimit dhe kostot përkatëse, 

ndërhyrjet qeveritare në dëm të saj, vendosjes së raporteve të detyrueshme me 

operatorë privatë, megjithëse funksionon si shoqëri publike, është në një pozitë të 

disfavorshme në këtë sektor për shkaqet e mësipërme, gjë që reflekton në fund të 

fundit cilësinë dhe koston e furnizimit me energji elektrike për taksapaguesit. 

Mesazhi i auditimit: “Ngarkimi me funksionin e prodhuesit publik të energjisë, 

garantimi i blerjes së energjisë së prodhuar nga HEC-et e dhëna me koncesion, si 

dhe ndërtimi i marrëdhënieve kontraktuale me çmime të rregulluara (të diktuara 

ose nga ERE, ose nga qeveria në marrëveshjet koncesionare), sigurimi i importit 

(blerjes) së energjisë elektrike për llogari të CEZ Shpërndarje (aktualisht OSHEE), jo 

vetëm që e kanë denatyruar funksionin themelor të një shoqërie publike (sigurimin 

e fitimit dhe rritjen e efektivitetit), por e kanë zhytur atë në detyrime financiare 

ndaj klientëve, duke e bërë domosdoshmëri ndryshimin e mënyrës se funksionimit, 

administrimit dhe menaxhimit, nëpërmjet ndarjes së përgjegjësive (prodhimi nga 

blerja: importi dhe/ose blerja e energjisë nga HEC-et e dhëna me koncesion), si dhe 

hapjen e tregut të energjisë elektrike, të cilat do të reflektohen në fund të fundit në 

cilësinë dhe koston e furnizimit me energji elektrike të konsumatorëve”. 
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Perspektiva 

Shtimi i numrit dhe rritja e vazhdueshme e cilësise në auditimet e performancës 

do të jetë në fokus të Departamentit të Auditimit të performancës. Përvoja e fituar 

gjatë viteve 2012-2013 në drejtim të metodave dhe teknikave të kryerjes së 

auditimit, trajnimet intensive të marra nga audituesit e këtij Departamenti janë një 

bazë e mirë për të vazhduar këtë mision të rëndësishëm dhe mjaft sfidues edhe në 

plan institucional. Në Planin Strategjik 2013-2017 parashikohet katërfishimi i numrit 

të këtyre auditimeve, duke përmirësuar vazhdimisht cilësinë. 

Rritja e rolit këshillues & rekomandues të auditimeve të performancës ndaj 

subjekteve të audituara 

Numri i gjetjeve, konkluzioneve dhe rekomandimeve për çdo auditim, sikurse edhe 

numri i subjekteve të përfshira në një auditim të vetëm, kanë ardhur duke u rritur.  

Nga pikëpamja e implementimit prej subjekteve të këshillave dhe rekomandimeve 

tona, këtu ka ende shumë për të bërë. Konstatohet se shumica e zyrtarëve të çdo 

niveli në administratën publike, kanë një qëndrim refraktar ndaj KLSH-së dhe ende 

nuk e kuptojnë rolin e auditimit të performancës.  

E perceptojnë atë si një instrument më shumë kontrolli dhe penalizimi dhe jo si një 

aleat me të cilin mund të bashkëpunojnë frytshëm. Nuk mund ta ruash rolin 

këshillues dhe rekomandues kur sasia dhe cilësia e informacionit që subjektet vënë 

në dispozicion është evazive, e mangët dhe e deformuar. Kanë qenë të pakta 

subjektet që i kanë pranuar dhe kanë reflektuar pozitivisht ndaj raporteve tona e 

konkretisht: KESH SHA, QEZHEF, INSTAT (pjesërisht), etj. Padyshim që kjo situatë 

ndikon negativisht aspektin e implementimit te rekomandimeve.  

Shtimi i numrit dhe rritja e vazhdueshme e cilësisë në auditimet e performancës 

do të jetë në fokus të Departamentit të Auditimit të performancës. Përvoja e fituar 

gjatë viteve 2012-2013 në drejtim të metodave dhe teknikave të kryerjes së 

auditimit, trajnimet intensive të marra nga audituesit e këtij Departamenti janë një 

bazë e mirë për të vazhduar këtë mision të rëndësishëm dhe mjaft sfidues edhe në 

plan institucional. Në Planin Strategjik 2013-2017 parashikohet katërfishimi i numrit 

të këtyre auditimeve, duke përmirësuar vazhdimisht cilësinë. 
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II. Menaxhimi institucional 

Mbi ecurinë e Reformës institucionale gjatë vitit 2014 

Viti 2014 ishte viti i vazhdimësisë dhe konsolidimit të përmbushjes së objektivave 

strategjike të cilat  synojnë reformimin dhe modernizimin institucional si dhe rritjen 

e efikasitetit të gjithë veprimtarisë audituese institucionale.  

Viti 2014 shënoi periudhën dy vjeçare të implementimit të te Strategjisë se 

zhvillimit të KLSH-së për vitet 2013-2017.  

Reforma administrative ne KLSH edhe përgjatë vitit 2014 u fokusua në: 

1. Përmirësimin dhe përsosjen e vazhdueshme të veprimtarisë audituese e cila 

duhet të reflektojë zbatimin në praktikë të standardeve ndërkombëtare të 

auditimit INTOSAI. 

2. Konsolidimin e auditimit të ligjshmërisë dhe shtimin e numrit e rritjen e cilësisë 

se auditimeve të performancës 

3. Thellimin e luftës kundër korrupsionit, duke nxitur qeverisjen e mirë në 

administrimin e fondeve publike. 

4. Rritjen e efektivitetit te sistemit te kontrollit te etikës dhe integritetit nëpërmjet 

implementimit të politikave promovuese për një kulturë etike, duke e 

konsideruar si një parakusht për sigurimin e mirëqeverisjes institucionale dhe 

rritjen e besimit të publikut ndaj KLSH-se. 

5. Menaxhimin efecient dhe efektiv të burimeve njerëzore të KLSH-së. 

6. Përmirësimin e kapaciteteve institucionale nëpërmjet një procesi të 

vazhdueshëm kualifikimi dhe kryerjes së trajnimeve të thelluara dhe të 

gërshetimit të arsimimit me veprimtarinë praktike audituese etj. 

Viti 2014 shënoi periudhën dy vjeçare të implementimit të Strategjisë së zhvillimit 

të KLSH-së për vitet 2013-2017.  

Strategjia e Zhvillimit të KLSH 2013-2017 dhe gjithë procesi i menaxhimit 

institucional mbart kulturën e përmirësimit të vazhdueshëm, nxit idenë e zhvillimit 

nëpërmjet investimeve në kapaciteteve, mbështet rritjen organizative dhe 

profesionale për tu aftësuar në përballjen me sfidat e kohës dhe zhvillimit.  
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Në Planin Strategjik të KLSH 2013-2017, KLSH ka vendosur objektivin e përmirësimit 

të  kapaciteteve, cilësinë dhe produktivitetin e auditimeve të tij në kushtet e një 

veprimtarie me burime të kufizuara dhe të angazhimit për t’ju përmbajtur 

Standardeve Profesionale Ndërkombëtare për Institucionet Supreme te 

Auditimit...”1  

Duke  e vendosur ndërtimin dhe zhvillimin e kapaciteteve në fokus të objektivave të 

saj strategjik, KLSH ka synuar në vazhdimësi forcimin e fushave kyç që lidhen me 

zhvillimin dhe përfshijnë si forcimin institucional e zhvillimin e burimeve njerëzore 

ashtu dhe veprimtarinë audituese të çdo lloji por duke i kushtuar rëndësi të veçantë 

auditimit të IT.  

Zhvillimi i burimeve njerëzore të institucionit. 

Qëllimi i Institucione Supreme të Auditimit është që të përmirësojë vazhdimisht 

performancën e tij, kjo mund të arrihet vetëm nëpërmjet një stafi i cili është i 

motivuar, është i mirë menaxhuar si dhe që shpërblehet në mënyrë të drejtë. 

Menaxhimi efektiv dhe profesional i Burimeve Njerëzore është jetik për të 

ndihmuar një institucion që ta arrijë këtë.  

Duke u mbështetur në udhëzimet dhe praktikat më të mira për ndërtimin dhe 

zhvillimin e kapaciteteve të Institucioneve Supreme të Auditimit, Kontrolli i Lartë i 

Shtetit ka vijuar të investojë në zhvillimin e burimeve njerëzore.  

Që në fillimin e vitit 2014, me anë të Vendimit nr. 17 datë 28.02.2014 të Kryetarit 

të KLSH, i ndryshuar me Vendimit nr. 149, datë 31.10.2014, “Për Strukturën e 

Renditjes së Punëve, Klasifikimin e Vendeve të Punës dhe Nivelin e Pagave në KLSH 

Për Vitin 2014”, është miratuar struktura organike me një total prej 166 

punonjësish. Nga viti 2011 dhe 2012 vite në të cilat struktura ka pasur një numër 

total prej 156 punonjësish ka ardhur duke u rritur me një shtesë prej 5 vendesh në 

vitin 2013 përkatësisht 161 punonjës dhe 5 vende për vitin 2014, përkatësisht 166 

punonjës. 

Në total numri i stafit Kryeauditues dhe atij Auditues në vitin 2014 arriti në 119 

punonjës (nga 113 në vitin 2013, 110 punonjës në 2012 dhe 2011 ) që zë rreth 72% 

të numrit total të punonjësve.  

                                                           
1
 Strategjia e Zhvillimit të KLSH 2013-2017, Objektivi Strategjik 2, fq.17 
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Siç shikohet nga grafiku struktura e punonjësve ka vijuar të ndryshojë në favor të 

stafit auditues. 

Klasifikuar sipas arsimimit, në strukturën organike për vitin 2014, punonjësit me 

arsim të lartë zënë 157 punonjës, ose në masën rreth 95% kundrejt numrit total të 

punonjësve / nga 149 apo 94% që rezultonin në vitin 2013, 145 punonjës, ose në 

masën 93% në vitin 2012, dhe 141 punonjës ose 90% që rezultonin në vitin 2011.  

Të ndarë sipas profilit të diplomimit, klasifikimi i punonjësve me arsim të lartë 

është: 

- 36 Financierë (21.6%) nga 37 në vitin 2013, 35 në vitin 2012, 26 në vitin 2011; 

- 13 Kontabilistë (8%) nga 15 në vitin 2013, 18 në vitin 2012, 19 në vitin 2011; 

- 43 Ekonomistë të ndryshëm (26%) e njëjtë me vitin 2013, 44 në vitin 2012, 53 në 

vitin 2011; 

- 24 Juristë (14.04%) e njëjtë me vitin 2013, 21 në vitin 2012, 17 në vitin 2011; 

- 26 Inxhinierë (16%) nga 20 në vitin 2013, 17 në vitin 2012, 23 në vitin 2011; 

- 13 punonjës me diploma të tjera (8%) nga 9  në vitin 2013, 2012 dhe në 2011. 
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Grafikisht zhvillimet dhe ndryshueshmëria e strukturës organizative të KLSH për 

vitet 2011-2014  paraqitet si vijon : 
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Me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të performancës individuale  dhe për të 

fituar njohuri, aftësitë dhe teknika të reja, një pjesë e punonjësve kanë përfunduar 

studimet në degë të dyta apo zotërojnë certifikata të ndryshme profesionale të cilat 

mundësojnë përdorimin e aftësive, në mënyrë më efektive dhe në përshtatje me  

situata të reja, që tregohet sa më poshtë: 

- 15 punonjës kanë një diplomë të dytë nga të cilët 13 në Drejtësi dhe 2 në 

Financë;  

- 2 punonjës kanë Diplomë Ndërkombëtare në Kontabilitet dhe Auditim (CIPFA) ; 

- 4 punonjës kanë certifikatën Kontabël i Miratuar dhe 1 punonjës ka certifikatën 

Ekspert Kontabël; 

- 21 punonjës kanë certifikatën e Audituesit të Brendshëm; 

- 2 punonjës kanë certifikatën e Vlerësimit të Pasurive të Paluajtshme; 

- 6 punonjës kanë certifikata të trajnimeve të zhvilluara on-line nga IDI (Iniciativa 

për zhvillim e INTOSAI-t). 
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Duke konsideruar që rekrutimi dhe përzgjedhja është pika e nisjes për menaxhimin 

e burimeve njerëzore KLSH e ka  lidhur rekrutimin e stafit ngushtë me strategjinë, 

strukturën dhe funksionet e tij. Rekrutimi dhe përzgjedhja janë të rëndësishme pasi 

ato ndihmojnë SAI-n që të sigurohet që ai ka stafin e duhur me kualifikimet e 

duhura, aftësitë dhe përvojën për të plotësuar nevojat e tanishme dhe ato që ka në 

të ardhmen. 

Rekrutimi dhe përzgjedhja janë proceset të cilët të çojnë që të kesh personin e 

duhur, në vendin e duhur, në kohën e duhur. Kjo është shumë e rëndësishme për 

performancën e institucionit.  

Gjatë vitit 2014 janë ndjekur të gjitha procedurat sipas rregullave dhe dispozitave 

ligjore në fuqi mbi nëpunësit civil, për rekrutimin e  25 punonjësve/nga 21 punonjës 

që janë rekrutuar në vitin 2013 apo nga 36 të rekrutuar në vitin 2012 nga të cilët 25 

sipas proceduarave të nëpunësit civil, 3 me akt emërimi dhe 8 me kontrata të 

përkohshme. 

Në zbatim të nevojave dhe ligjit organik të KLSH, janë rekrutuar gjatë vitit 2014 

nëpërmjet akteve të emërimit apo kontratave të përkohshme me afat të përcaktuar 

2 punonjës, 1 prej të cilëve në pozicion auditues. Të dhëna këto që shprehin qartë 

realizimin e sfidës së KLSH-së për rekrutimin e personelit sipas dispozitave ligjore 

në fuqi.  Mbështetur  në Standardet Ndërkombëtare të INTOSAI-t , KLSH synon të 

ruajë dhe të zhvillojë  një fuqi audituese dinamike, duke përfshirë nxitjen e dhe 

lehtësimin e stafit duke u krijuar mundësi për promovimin dhe për integrimin e 

stafit si ekzistues ashtu dhe të ri. Për këtë qëllim gjatë vitit 2014 janë zhvilluar 6 

testime dhe janë miratuar 20 vendime për ngritje në kategori, krahasuar me vitin 

2013gjatë së cilit u zhvilluan 3 testime dhe janë realizuar 23 ndryshime në kategori,  

duke ju dhënë në këtë mënyrë mundësinë zhvillimit të karrierave profesionale 

brenda institucionit, nëpërmjet konkurrimit. Ndërkohë që numërohen 6 raste të 

uljes në kategori. 

Për vitin 2014 përbërja e punonjësve sipas funksioneve dhe detyrave që kryejnë ka 

qenë: 

- 13 Personel drejtues (ku përfshihen Kryetari, Drejtorët e Përgjithshëm, Sekretari 

i Përgjithshëm. Drejtorët e Departamenteve e të Drejtorive ) që përbën 8% të 

numrit total të punonjësve nga 14 në vitin 2013, 2012 dhe 10 në vitin 2011. 
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- 9 Kryeauditues që përbën 5.4 % të numrit total të punonjësve në vitin 2014 /nga 

7 (4%) Kryeauditues në vitin 2013, 5 në vitin 2012 dhe 7 në vitin 2011. 

- 11 Auditues (67 %) / nga 106 (66%) Auditues në vitin 2013, 105 në vitin 2012 dhe 

106 në vitin 2011.  

- 33 Punonjës mbështetës (përgjegjës sektori, specialistë, juristë, zëdhënës, 

punonjës mbështetës) që përbën  20 % të numrit total të punonjësve / nga 28 në 

2013, 23 në vitin 2012 dhe 22 në vitin 2011.  

- 8 Punonjës shërbimi që përbën 5% të numrit total të punonjësve nga 9 në vitin 

2013, 2012 dhe 10 në vitin 2011.  

 

 

 

Tregues të tjerë po aq të rëndësishëm për burimet njerëzore janë mosha e 

punonjësve të institucionit dhe raporti femra/meshkuj gjatë viteve 2011-2014 

përkatësisht si më poshtë: 

- Mosha mesatare në KLSH në fund të vitit 2014 është 46.1 vjeç nga 46.21 vjeç që 

rezultonte në vitin 2013, 48 vjeç në vitin 2012 dhe 50 vjeç në vitin 2011. 
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- Vjetërsia në institucion është rreth 8 vjet nga 8.2 vjet për person që ka qenë në 

vitin 2013, 5.5 në vitin 2012, 9.1 në vitin 2011. 

- Rezultojnë 22 punonjës nën moshën 30 vjeç, nga mosha 31-50 vjeç janë 65 

punonjës ndërsa mbi 51 vjeç janë 78 punonjës. Krahasuar me vitin 2013 kemi një 

rritje të numrit të punonjësve në moshën nën 30 vjeç me 37 %. 

- Raporti femra/meshkuj është 39% me 61% në vitin 2014 nga 37% me 63 që ishte 

për vitin 2013, 32% me 68 % në vitin 2012, 33.5% me 66.5% në vitin 2011. 
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Rezultojnë të punësuara në Institucion 65 punonjëse femra, 11 prej të cilave në 

pozicione drejtuese (Sekretare e Përgjithshme, Drejtore e Përgjithshme, Drejtore 

Departamenti, Drejtore Drejtorie, Kryeaudituese, Përgjegjëse Sektori), 15 

punonjëse femra në Departamente, Drejtori dhe Sektorë mbështetës e ndihmës 

dhe 39 punonjëse femra në pozicione audituese. KLSH mban kurdoherë në  

konsideratë se puna e institucionit është e bazuar në njohuri të shumta dhe  aspekti 

i të mësuarit të zhvillimit të kapitalit njerëzor është bërë një faktor vendimtar për 

sukses. Të mësuarit në nivelin individual të punonjësve është i rëndësishëm, dhe 

vlerësohet në institucionin tonë si një faktor kyç për arritjen e  qëllimeve 
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strategjike. Një kulturë e fortë e të mësuarit të mirë-integruar individual dhe 

organizativ forcon kapacitetet e një SAI dhe i mundëson  atij për të dhënë efektin e 

dëshiruar, dhe në përpjekje për të arritur këtë Kryetari i KLSH-së në vitin 2012 nxori 

Udhëzimin nr. 3, nr. 1054 Prot. datë 15.09.2012 "Për përsosjen arsimore 

profesionale të audituesve të KLSH-së". Në zbatim të këtij udhëzimi, vazhdojnë 

studimet në një fakultet të dytë, studime master, studime për doktoraturë, apo 

studime për pajisjen me certifikata të ndryshme 31 punonjës, 18.6 % e stafit 

përkatësisht si më poshtë: 

- 6 punonjës vazhdojnë studimet për Drejtësi; 

- 1 punonjës vazhdon studimet për Financë; 

- 14 punonjës vazhdojnë studimet Master në Financë, Kontabilitet-Auditim etj; 

- 6 punonjës vazhdojnë studimet për Doktoraturë; 

- 4 punonjës vazhdojnë studimet për pajisjen me certifikata si Ekspert Kontabël 

ose Vlerësimi i Pasurive të Paluajtshme. 

 

Trajnimi dhe zhvillimi profesional: Në fokus Ndërtimi i kapaciteteve  

Standardi i Përgjithshëm i SAI-t 200, përcakton se “KLSH duhet të adoptojë politika 

dhe procedura për të zhvilluar dhe trajnuar punonjësit e tij për t’i aftësuar që të 

kryejnë detyrën e tyre në mënyrë efektive dhe për të përcaktuar bazat për avancimit 

profesional të audituesve dhe stafit tjetër”2. I angazhuar  në kryerjen e misionit për 

të cilin është krijuar dhe funksionon,  KLSH mbështetet fuqimisht në Standardet e 

INTOSAI-t duke i konsideruar si pjesë e përpjekjeve për rritjen e dijeve profesionale 

të institucionit3.  

Kontrolli i Lartë i Shtetit nëpërmjet Sistemit të Trajnimeve ka synuar dhe ka si qëllim 

të sigurojë ndërtimin dhe forcimin e kapaciteteve audituese, rritjen dhe zhvillimin e 

tyre profesional përfshirë përgatitjen dhe të mësuarit në nivel institucional dhe 

kombëtar si dhe inkurajimin e pjesëmarrjes në aktivitete trajnuese ndërkombëtare,  

të udhëhequr nga motoja e INTOSAI-t “Experentia mutua omnibus prodest.”  

Reformimi institucional gjatë tre viteve të fundit vuri në fokus të politikave të 

zhvillimit kapacitetet audituese,  krijimin e kompetencave të larta profesionale, 

                                                           
2
Standardet e Auditimit INTOSAI, botim i KLSH, 2012, ISSAI 200, Standardet e Përgjithshme 

të  SAI, fq. 106  
3
 Bujar Leskaj, Hyrje, Standartet e Auditimit INTOSAI, botim i KLSH, Tiranë, 2012 
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procese këto që vijuan të zhvilloheshin me sukses dhe gjatë vitit 2014. Procesi i 

Trajnimit , tashmë i riorganizuar dhe rikonceptuar në aspekte te rëndësishme jo 

vetëm për sa i përket formatit por dhe përmbajtjes e metodologjisë, ndikoi në 

mënyrë të vazhdueshme në rritjen dhe aftësimin e audituesve duke qenë tërësisht i 

orientuar drejt përmirësimit të cilësisë së auditimit.  

Metodologjitë e reja të aplikuara në trajnime, organizimi dhe trajtimi i çështjeve të 

identifikuara nga procesi i vlerësimit, inventarizimit dhe analizës së nevojave të 

stafit për njohuri dhe aftësi në fusha të ndryshme të auditimit dhe lidhur me të, 

orientimi drejt rezultateve/output-it, ndikuan ndjeshëm në rritjen e nivelit të 

pjesëmarrjes së stafit në trajnime duke bërë të mundur arritjen e objektivit të 

vendosur në Programin Vjetor të vitit 2014,  që çdo auditues të kishte mesatare të 

pjesëmarrjes deri në 25 ditë trajnimi/person dhe për çdo auditues të rekrutuar 

gjatë dy viteve të fundit niveli i trajnimit të mos ishte më pak se 30 ditë 

trajnimi/auditues të ri.  

Treguesi i performancës së pjesëmarrjes në trajnime e vendos KLSH në nivelet e 

larta të Institucioneve Homologe të Auditimit të Lartë Ndërkombëtare dhe 

njëkohësisht thekson dhe më shumë progresin e arritur nëse i referohemi 

eksperiencave trajnuese të para tre viteve kur numri tepër i kufizuar i trajnimeve 

dhe i personave që u angazhuan në të tilla aktivitete nuk lejuan që ky tregues të 

kalonte nivelin e 2,1 - 3,1 ditëve të trajnimit /person. Rezultatet e arritura që 

konsistojnë në 12 fishin e mesatares së trajnimit për person dhe ecuria në vite, 

tregojnë për një qasje të qëndrueshme dhe të suksesshme që vihet re gjatë tre 

viteve të fundit.  

Duke iu referuar të dhënave informuese lidhur me pjesëmarrjen për periudhën 5 

vjeçare, 2010- 2014, është shume e dukshme se si reformimi i sistemit të 

trajnimeve si pjesë integrale reformës institucionale në KLSH është zhvilluar i plotë, 

duke përfshirë çdo aspekt të ndërtimit dhe forcimit të kapaciteteve, shtrirja e tij ka 

qenë gjithëpërfshirëse duke i siguruar çdo individi të drejtën dhe mundësinë e të 

mësuarit dhe të trajnuarit. Grafiku i mëposhtëm tregon progresin tepër të 

rëndësishëm dhe të madh që është bërë lidhur me pjesëmarrjen në trajnime :  
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Metodologjia dhe format e trajnimit 

Gjatë vitit 2014, trajnimet vijuan të sillnin risitë e tyre nëpërmjet formave dhe 

metodologjive bashkëkohore sipas të cilave u ofruan aktivitete të shumëllojshme të 

zhvillimit të stafit.  

Në përshtatje me burimet e ofrimit , trajnimet u organizuan :  
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Trajnime brenda vendit 

Trajnime që janë organizuar duke u mbështetur nga ekspertë të brendshëm e të 

jashtëm, nga organizata apo institucione kombëtare apo ndërkombëtare si më 

poshtë: 

- Trajnime në nivel institucional në KLSH:  të cilat u organizuan mbi bazë ditore 

nga trajnues/ auditues të lartë, Kryeauditues dhe Drejtues të Lartë të KLSH dhe u 

fokusuan në përditësimin e njohurive të fushave të veçanta dhe auditimit; 

- Trajnime brenda çdo Departamenti Auditimi individualisht në formën e tryezave 

të diskutimit profesional në terma të rasteve nga praktikat audituese; 

- Trajnime/worshop-e të ofruar nga Ekspertë të huaj, që përfshinë trajtimin e 

tematikave specifike të profesionit të auditimit në formatin e prezantimeve të 

kombinuar me raste studimorë nga eksperiencat e vendeve të tjera; 

- Konferenca III- të Shkencore e KLSH “ Auditimi Kombëtar në funksion të 

Qeverisjes Kombëtare” e ideuar dhe realizuar në një shtrirje punimesh dy ditore 

në formatin e sesioneve plenare të moderuar nga Kryetari i KLSH dhe 

përfaqësues të Institucioneve Supreme të Auditimit të Polonisë, Sllovenisë, 

Gjykatës Turke të Auditimit dhe të Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit të KE-

së krijuan një gërshetim mjaft efektiv të qasjeve profesionale me ato akademike, 

kombëtare dhe ndërkombëtare në funksion të zhvillimit të kapaciteteve në 

nivelet më të larta profesionale.  

 

 
E-learning.  

Trajnimet online u 

ofruan kryesisht nga 

IDI,  Programi i 3 i-ve 

për implementimin e 

Standardeve të 

INTOSAI-t që  u ofrua 

në një set 35 orësh 

trajnimi online dhe 

mbuloi fushat e Auditimit të Pajtueshmërisë dhe të Auditimt të IT. Këto trajnime 

kishin  si qëllim përgatitjen e facilitatorëve/moderatorëve dhe më pas të certifikimit 
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të tyre për kryerjen dhe mbështetjen e procesit të vlerësimit dhe zbatimit të 

Strategjisë për Implementimin e ISSAI-ve në KLSH. Në përfundim të procesit të 

trajnimit Kryeaudituesi Albert Thoma u certifikua si facilitator për Vlerësimin 

Auditimit të Pajtueshmërisë dhe tre auditues të tjerë janë në proces për certifikimin 

si facilitatorë të Auditimit të IT-së. Gjithashtu, seanca të trajnimit online janë 

organizuar dhe me pjesëtarë të tjerë të auditimit të IT, duke bërë të mundur 

shpërndarjen e njohurive te fituara dhe tek audituesit e tjerë në KLSH. 

- Trajnime të ofruara nga Shkolla e Administratës Publike- ASPA dhe organizata të 

tjera profesionale e publike mbuluan nevojat për trajnime në fusha specifike që 

kanë lidhje tepër të rëndësishme me ushtrimin e funksionit të auditimit sikurse janë 

Prokurimet Publike, Legjislacioni Evropian, Procesi i Planifikimit të Integruar, 

Menaxhimi financiar dhe kontrolli, Gjurma Auditimit etj. I një rëndësie të veçantë u 

konsiderua seti i trajnimeve të organizuara nga KLSH në bashkëpunim me ASPA-n 

për “Prezantimin e Nëpunësve  në Administratën Publike” duke siguruar jo vetëm 

përmbushjen  në aspektin ligjor detyrues por mbi të gjitha frytshmërinë dhe dobinë 

e trajnimit për stafin pjesëmarrës të nivelit të lartë drejtues dhe të audituesve. 

Rezultatet e larta në vlerësimit dëshmuan për impaktin pozitiv që ky trajnim solli në 

drejtim të përfitimit të njohurive.   

- Trajnimi online përfshiu dhe përmirësimin e nivelit të njohjes së gjuhës angleze. 

Stafi i përfshirë në trajnimin online të gjuhës anglezë me metodën “Tell me more” 

online u mbështet fuqishëm nga Kryetari i KSLH, duke monitoruar dhe nxitur 

vazhdimisht përmirësimin e njohurive për këtë gjuhe duke e konsideruar si një 

mundësi që zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve të kalojë kufijtë e studimit dhe 

trajnimit me materiale në gjuhën shqipe , por ti krijohet akses të gjithë audituesve 

të njihen dhe me praktikat ndërkombëtare dhe të marrin pjesë në aktivitete të 

organizuara jashtë vendit. 

- Trajnime “ Prezantim me Institucionin e KLSH”  u ofrohen  audituesve të rinj si 

një set trajnimi 15 ditor dhe kanë si qëllim njohjen me ambientin dhe kuadrin ligjor 

e procedural të KLSH, Standardet e Auditimit për SAI-t ( ISSAI), Udhëzuesit për 

Auditimin Financiar, Auditimin e Përputhshmërisë dhe Auditimin e Performancës si 

dhe prezantimin e përgjithshëm të punës nga çdo Departament Auditimi. 
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Trajnime jashtë vendit  

Trajnime të organizuar në bashkëpunim me SAI homologe të vendeve të tjera apo 

institucione të tjera ndërkombëtare që ofrojnë trajnime të fushës së auditimit si 

dhe pjesëmarrje ne konferenca ndërkombëtare te fushës. Pjesëmarrja e stafit të 

KLSH në veprimtari trajnimi dhe zhvillimi jashtë vendit tregohet në grafikun e 

mëposhtëm: 

 

 
 

 
Gjatë vitit u trajnuan 125 persona jashtë vendit që përfaqësojnë 86 % të stafit të 

KLSH duke arritur një mesatare trajnimi afërsisht 6 ditë trajnimi/ person jashtë 

vendit. 

 Trajnime të organizuara në formën e vizitave studimore dhe workshop-ve në 

Institucionet Homologe SAI të vendeve të ndryshme në kuadrin e zbatimit të 

Marrëveshjeve të Bashkëpunimit që KLSH ka nënshkruar dhe vijon të nënshkruajë 

me këto institucione për shkëmbim eksperiencash dhe të dijeve midis audituesve të 

vendeve të ndryshme. Gjykata Turke e Llogarive dhe NIK i Polonisë  kanë vijuar të 

jenë ofruesit kryesorë për trajnime të stafit të KLSH pranë institucioneve të tyre 
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duke u kthyer kështu dhe në mbështetësit më të fuqishëm në procesin e ndërtimit 

të kapaciteteve audituese të pajisura me njohuri dhe eksperienca ndërkombëtare.   

 Pjesëmarrje dhe kontribut aktiv në takimet e Grupeve të Punës dhe Komisioneve 

të organizuara nga INTOSAI dhe EUROSAI. Politika e hapur ndaj eksperiencave 

ndërkombëtare në fushën e auditimit publike ka sjellë  një ndryshim rrënjësor 

lidhur me konceptimin përfaqësimit të Auditimit Publik Shqiptar në rrjetet 

profesionale ndërkombëtare. Angazhimi i stafi të KLSH në Grupe Pune, Task Force 

dhe aktivitete të tjera ndërkombëtare ka shkuar përtej pjesëmarrjes së thjeshtë, 

KLSH është vendosur në nivelet e kontribuuesve më aktiv duke treguar 

profesionalizëm të lartë. Sot KLSH është pjesë e disa Grupeve të punës të INTOSAI-t 

dhe EUROSAI-t si dhe pjesë e Task Forcës për Etikën etj.  

 Pjesëmarrja në Kongreset e Organizatave Profesionale Ndërkombëtare, INTOSAI, 

EUROSAI, etj.  ka mundësuar prezantimin e KLSH me një profil të ri, të orientuar 

drejt një të ardhme për një auditim publik modern dhe të mbështetur fuqishëm në 

Standardet e INTOSAI-t ISSAI.  

 Seminare trajnimi të organizuara nga institucione publike ndërkombëtare në 

fushën e menaxhimit të financave publike dhe auditimit. Me gjithë mundësitë e 

limituara, KLSH është përpjekur të shfrytëzojë më së miri pjesëmarrjen në seminare 

dhe trajnime të organizmave profesionale ndërkombëtarë për punonjës publikë 

sikurse është CEF/ Qendra e Ekselencës në Financë, Slloveni, trajnime të tjera të 

organizuara nga IDI etj. Me një përzgjedhje të kujdesshme, audituesit që kanë 

marrë pjesë në të tilla trajnime janë nxitur nga Kryetari i KLSH që eksperiencat dhe 

njohuritë e fituara tí shpërndajnë midis kolegëve shqiptarë, në mënyrë që askush të 

mos ndjehet i përjashtuar nga marrja e dijeve dhe njohurive. 

Formati i trajnimeve  

Në pjesën më të madhe trajnimet u organizuan si trajnime në klasë, bazuan në 

literaturë dhe forma kryesore ishte prezantimi i mbështetur nga diskutime midis 

trajnuesit dhe pjesëmarrësve dhe raste studimore.  

Ndryshimi lidhur me trajnimet u karakterizua dhe me ndryshime në përmbajtjen ë 

Programeve të Trajnimit. Tematikat e trajnimeve të kryera trajtuan në një masë të 

konsiderueshme çështjet kryesore dhe më të rëndësishme për audituesit duke u 

përpjekur të mbulojnë nevojat më imediate në përshtatje me ndryshimet 

strategjike të drejtimit që KLSH ka përcaktuar në Strategjinë e saj të zhvillimit 2013 -

2017.  



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                    Analiza Vjetore  2014 

71 

 

Politikat e zhvillimit të stafit të KLSH nuk veprojnë të izoluara por mbështeten 

fuqishëm në reforma bashkëpunuese, gjithëpërfshirëse dhe bashkëkohore. 

Institucioni i KLSH aplikon gjerësisht politika të hapura të trajnimit, duke mos u 

kufizuar vetëm në ekspertë të brendshëm por gjithashtu dhe në eksperienca të 

Institucioneve homologe apo ekspertë të huaj nga vende anëtare të BE-se apo 

kandidate, si risi për stafin e KLSH. Pjesëmarrja në trajnime të ofruara nga ekspertë 

të huaj, të organizuara brenda dhe jashtë vendit, u siguroi të trajnuarve njohjen me 

praktika auditimi të zbatuara në vende të ndryshme, ambiente të ndryshme të cilat 

mund të përdoren si referencë nga audituesit në të ardhmen. Përzgjedhja e 

grupeve të trajnimit e bërë kryesisht mbi bazën e interesave dhe nevojave aktuale 

individuale te audituesve po ashtu dhe në interes të politikave strukturore dhe 

organizative të Institucionit ka qenë një faktor i rëndësishëm për rritjen e 

efektivitetit të trajnimeve. Përmbajtja dhe cilësia e trajnimit është përmirësuar 

duke u përpjekur që sistemi i trajnimit të KLSH të kthehet në një sistem të 

qëndrueshëm të mbështetur në metoda bashkëkohore, të orientuar nga kërkesa 

dhe objektivat e audituesve por mbi të gjitha, të krijohet dhe zhvillohet për të 

shtuar vlerën e audituesve dhe vetë KLSH si Institucioni më i Lartë i Auditimit të 

fondeve publike në vend. 

Përmbajtja e Trajnimeve  

Programi i Veprimtarisë së Trajnimit të stafit të KLSH për vitin 2014 përcaktoi 

drejtimet kryesore të trajnimit përfshirë : tematikat kryesore, pjesëmarrësit dhe 

kohën e zhvillimit të trajnimit si dhe trajnuesit. Duhet theksuar se, gjatë 

implementimit si rezultat i rishikimit dhe vlerësimit të herëpashershëm të nevojave 

të stafit u organizuan dhe trajnime jashtë Programit  të cilat kishin si qëllim, 

mbajtjen e trajnimit në terma realiste dhe sa më afër nevojave aktuale për njohuri 

në fushat specifike profesionale. 

Trajnimet  përshinë njohuri mbi 4 llojet e auditimit :   

1. Auditimin e Sistemeve të IT; 

2. Auditimin e Përputhshmërisë; 

3.  Auditimin Financiar; 

4. Auditimi i Performances. 
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Tematikat e trajnimeve u zhvilluan në përshtatje me nivelin e zhvillimit aktual të 

secilit lloj trajnimit por njëkohësisht duke u fokusuar në perspektivat e së ardhmes 

dhe Strategjinë e Zhvillimit. Kjo bëri që Auditimi i IT të  vendosej në qendër të 

trajnimeve brenda dhe jashtë vendit por pa lënë mënjanë trajnimet e tjera që janë 

në fillimet e aplikimit sikurse Auditimi i Performancës dhe Auditimi Financiar. 

 

Rritja e cilësisë së auditimit ka përcaktuar nevojat gjithnjë në rritje për njohuri dhe 

dije të audituesve dhe në fusha të tjera që kanë lidhje të ngushtë me auditimin 

sikurse janë : 

 Njohuri dhe përditësim mbi Legjislacionin kombëtar dhe Ndërkombëtar; 

 Menaxhimi i Projekteve me Financim të Huaj; 

 Përdorimi i mjeteve të IT në auiditim, njohja dhe përfitimet e përdorimit; 

 Integrimi në BE dhe  Legjislacioni BE-së (acquis communaitaire) ; 

 Menaxhimi i Financave Publike.  
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Trajnimet në tematikat e mësipërme i ofruan audituesve një bazë të dobishme mbi 

të cilën ata mund të mbështeten për kryerjen e auditimeve me cilësi të lartë dhe në 

pajtueshmëri të plotë me Standardet dhe Rregullat e Auditimit.  

Roli tepër i rëndësishëm dhe profesioni delikat i audituesit të jashtëm publik në 

dhënien e sigurisë mbi përdorimin e fondeve publike kërkon që audituesit të 

zotërojnë jo vetëm 

tiparet profesionale por 

dhe sjelljen etike dhe 

integritetin si pjesë të 

profilit të nëpunësit të 

lartë publik. Trajtimi i 

ISSAI-ve të niveli 1-3. 

Përfshirë Deklaratën e 

Limës, ISSAI 1, 

Deklaratën e Meksikos, 

ISSAI 10 dhe në mënyrë 

të veçantë ISSAI 30 dhe 

më pas ISSAI 100, 200, 

300 dhe 400  shërbejnë 

si niveli bazë mbi të cilin gjatë vitit të ardhshëm do të organizohen dhe 

implemetohet IntoSAINT, metoda e vetëvlerësimit të integritetit. 

Performanca e trajnimeve dhe treguesit  

Veprimtaria trajnuese e KLSH vjen në këtë analizë të vitit 2014 me tregues që 

pasqyrojnë performancë shumë të mirë dhe zhvillimi të qëndrueshëm të Sistemit të 

Trajnimit të ngritur prej tre vitesh në KLSH. Arritjet dhe për më tepër tejkalimi i 

treguesve të vendosur në objektivat e Planit vjetor, dëshmuan angazhimin dhe 

mbështetjen e madhe që KLSH i ka dhënë dhe vijon t’i japë procesit të rritjes dhe 

forcimit të kapaciteteve audituese dhe njëkohësisht angazhimin serioz në 

përgjithësi të stafit auditues për të mësuar dhe për t’u zhvilluar profesionalisht.  

Treguesit e performancës së arritur gjatë vitit 2014 krahasuar dhe me periudhat e 

mëparshme përfshijnë sa më poshtë:  
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1.  Arritja prej 26 ditë trajnimi /person gjatë vitit 2014 përfaqëson një rritje prej 12 

herë më shumë trajnime krahasuar me vitin 2011, kur ky tregues ishte vetëm 2,1 

dt/p dhe  për vitin 2010 ishte 3.1 dt/p.  

2.   Në total u kryen 3700 dite persona të trajnuar ku mori pjesë i gjithë stafi i KLSH, 

duke vendosur një nivel të paarritur më parë në KLSH, përfshirë këtu trajnime të të 

gjitha llojeve të cilat krahasuar me vitin 2011 ishin 227 dhe në vitin 2010 ishin 434 

ditë persona trajnimi gjithsej, ndërkohë që ndryshimi i madh i ndodhur në 2012 , ku 

u zhvilluan rreth 2800 dite njerëz trajnime vazhdon të qëndrojë në nivele të larta 

gjatë tre viteve të fundit, sikurse pasqyrohet në grafikun e mëposhtëm : 

 

 
Ecuria e Trajnimit në 5 vitet e fundit në ditë persona të trajnuar  

3.  Rëndësi e veçantë i është dhënë organizimit të trajnimeve të posaçme për stafin 

e ri. Këto trajnime zënë 22%  të gjithë totalit të trajnimeve të KLSH, të cilat bënë të 

mundur që treguesi për 30 ditë trajnimi/ person për stafin e sapo rekrutuar të 

arrihet për një periudhë kohore më pak se një vit.  

4.  Trajnerët e angazhuar përfshijnë kryesisht staf me cilësi  të larta profesionale 

dhe drejtuese brenda KLSH. Në trajnime u përfshinë 20 kryeauditues, auditues të 

parë dhe Drejtues të Drejtorive apo Departamenteve dhe pjesa tjetër u ofrua nga 

ekspertë të jashtëm.  

Faktorët kufizues të procesit, risqet dhe  përgjigja ndaj tyre 

Me gjithë përpjekjet për hartimin e Programit të Trajnimit mbi baza realiste dhe 

nivele optimale për arritjen e objektivave, ekzistenca e disa faktorëve kufizues, 
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kërkon njohjen dhe vlerësimin e tyre me qëllim që KLSH të jetë e aftë t’i përgjigjet 

sfidave me të cilat mund të përballet gjatë implementimit të këtij Programi. Analiza 

e faktorëve kufizues do të mundësojë që të ndërmerren hapat e nevojshëm për 

minimizimin e risqeve të cilat mund të ndikojnë negativisht në arritjen e objektivave 

që KLSH ka vendosur lidhur me trajnimet për vitin 2015. Të tillë faktorë kufizues 

mund të përmendim:  

1. Koordinimi më i mirë midis veprimtarive trajnuese (brenda dhe jashtë vendit) 

ndikon në nivelin e efektivitetit të trajnimit si në kohe ashtu dhe përmbajtje. Të 

gjithë komponentët e trajnimit duhet të veprojnë dhe harmonizohen duke 

plotësuar njëri tjetrin si elementë të njëjtit sistem dhe që i shërbejnë një qëllimi të 

përbashkët. 

Nënshkrimi i Marrëveshjeve të Bashkëpunimit me Institucione Ndërkombëtare dhe 

Kombëtare si dhe Organizata Profesionale e Agjenci Publike krijon mundësi për 

planifikimin e veprimtarive në mënyrë të mirë koordinuar duke minimizuar 

mundësinë e mbivendosjes si në kohë dhe në përmbajtjen e trajnimeve. Publikimi i 

Planit të Trajnimit dhe diskutimi me institucione te tjera të specializuara të trajnimit 

në vend si ASPA do të mundësojë që disa prej aktiviteteve trajnuese të kryhen pa 

kosto shtesë.  

2. Përqasja e re ndaj trajnimeve kërkon dhe ndryshimin e mentalitetit të 

audituesve rreth vlerave, mundësive dhe përfitimeve që sjell “të mësuarit gjatë 

gjithë jetës” (long life training).  

Plani i Trajnimit ofron krijimin i një koncepti dhe fryme të re mbi trajnimet. Vendosja 

e trajnimeve mbi baza të planifikuara dhe të mirë organizuara, të mbështetura në 

metodologji dhe teknika bashkëkohore dhe të përshtatshme për kushtet e zhvillimit 

në KLSH, do të ketë impakt në rritjen e cilësisë dhe vlerës që procesi i trajnimit do të 

sjellë për audituesit.  

3. Njohuri të kufizuara për përdorimin e mjeteve të teknologjisë së informacionit 

në auditim, auditimin e sistemeve të IT-së etj. 

Ambienti i punës sot karakterizohet nga një shkallë ë lartë e digjitalizimit dhe 

informatizimit të sistemeve dhe të të dhënave. Ky realitet, jo rrallë herë i përball 

audituesit me sfidën e zhvillimit teknologjik në auditime. Gjithashtu kërkesat gjithnjë 

në rritje për cilësi në auditim dhe në mënyrë të veçantë në Raportimin dhe 

Komunikimin e rezultateve kërkojnë aplikimin e metodave dhe programeve të reja 
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kompjuterike të cilat ofrojnë mundësi për rritjen e efektivitetit të punës (përdorimi i 

Programit IDEA)dhe njëkohësisht paraqitjen cilësore të rezultateve (përdorimi i 

Programeve Exel, Word , Power Point etj). Për këtë qëllim, pas një inventarizimi të 

njohurive të stafit dhe familjarizimit të tyre me mjetet dhe programet kompjuterike 

në fillim të vitit 2015, në Programin e Trajnimit për vitin e ardhshëm është 

parashikuar organizimi i trajnimeve specifike që do të mbulojnë auditivin e IT si dhe 

përdorimin e mjeteve të IT në auditim. Trajnimet janë parashikuar të ofrohen në 

përshtatje me nivelin  e njohurive të audituesve dhe synojnë që secili prej tyre të 

arrijë në nivelin mesatar të njohjes së teknikave të tilla. 

4. Buxheti i kufizuar mund të sjellë impakt  negativ duke ulur mundësinë e 

angazhimit të ekspertëve të jashtëm (jashtë KLSH) po ashtu dhe në pjesëmarrjen në 

aktivitete trajnimi që kërkojnë pagesa. 

Pjesa më e madhe e kostove të trajnimit do të përballohen nga Buxheti i KLSH për 

vitin 2015. Në kushtet e kufizimeve financiare, Marrëveshjet e Bashkëpunimit me 

SAI homologe të Evropës dhe Rajonit, si dhe Organizma Profesionale dhe Akademike 

brenda dhe jashtë vendit mundësojnë kufizimin e shpenzimeve financiare për 

pjesëmarrje. Gjithashtu Programi i Trajnimit nxit trajnimet brenda KLSH të cilat 

konsiderohen mjaft efektive dhe me kosto të pakta. Sidoqoftë mbetet detyrë 

intensifikimi i përpjekjeve për mbështetjen nga donatorë të huaj dhe vendas për të 

siguruar burimet e nevojshme që do të mundësonin implementimin me sukses të 

Programit të Trajnimit. 

5. Nivel jo i mjaftueshëm i njohurive në gjuhë të huaja që të mund  tí sigurojë akses 

çdo audituesi në literaturat ndërkombëtare , publikimet e rrjeteve ndërkombëtare 

profesionale te auditimit dhe pjesëmarrje në aktivitete jashtë vendit; Rekrutimi i 

audituesve me njohuri të mjaftueshme të gjuhëve të huaja (kryesisht gjuhës 

Angleze), ka përmirësuar ndjeshëm mundësinë e zhvillimit të kapaciteteve jo vetëm 

brenda kufijve lokalë por studimi të shtrihet në Institucionet homologe të Auditimit 

Suprem me praktikat më të mira jo vetëm nëpërmjet trajnimeve por dhe leximeve 

dhe programeve të studimit online. Sidoqoftë njohja e gjuhës angleze mbetet një 

“gap”/ mangësi për audituesit që i përkasin një brezi tjetër dhe që duhet të 

adresohet për tú mbuluar me përpjekje të vazhdueshme nga vetë audituesit. 

Gjithashtu ky faktor ndikon dhe në kryerjen e kostove shtesë për përkthime si dhe 

kufizon mundësinë e leximit në internet të materialeve lidhur me profesionin. 
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Duke konsideruar njohuritë e gjuhës së huaj si një faktor i rëndësishëm në rritjen dhe 

zhvillimin profesional të audituesve, Kryetari i KLSH ka nxitur dhe mbështetur në 

vazhdimësi audituesit për pjesëmarrje në kurse intensive për mësimin e gjuhës 

angleze dhe njëkohësisht stimulon dhe promovon arritjet e personave qe kanë 

treguar ecuri pozitive. Një aktiviteti i tillë do të mundësojë thellimin e njohurive të 

gjuhës angleze për stafin, puna e të cilit është e lidhur kryesisht me studimin e 

materialeve në gjuhë të huaj dhe do të ndikojë jo vetëm në përmirësimin e cilësisë së 

punës por dhe nxitjen e studimit dhe punës kërkimore.  

6. Mungesa e një Plani të Zhvillimit Individual të çdo audituesi vështirëson 

planifikimin e zhvillimit të kapaciteteve sipas nevojave specifike të çdo  punonjësi 

dhe ul efektivitetin e trajnimeve.  

Praktikat e punës në KLSH nuk e përfshijnë hartimin e Planit të Zhvillimit Individual 

nga çdo auditues si pjesë e rëndësishme e Planit Veprimtarisë Audituese të çdo 

Departamenti. Gjithashtu treguesi i trajnimeve nuk konsiderohet në disa raste si 

pjesë e vlerësimit të performacës së individit. Në përgjigje të këtij risku, KLSH ka 

ndërmarrë disa iniciativa për përshtatjen e qasjes së saj menaxhuese me nivelet e 

Institucioneve Supreme të Auditimit të përparuara. Udhëzuesit dhe guidat e 

publikuara nga INTOSAI kanë shërbyer që KLSH të përafrojë qasjen e saj me 

praktikat më të mira dhe nën këtë pikëpamje në periudhat e ardhshme çdo auditues 

do të përgatisë Planin Individual të Zhvillimit ku të reflektojë nevojat e tij për trajnim 

dhe zhvillim profesional. Krahas kësaj, Treguesit e Trajnimeve janë parashikuar të 

kthehen në pjesë të rëndësishme dhe domethënëse për vlerësimin e përgjithshëm të 

perfomancës së audituesve.  

7. Vlefshmëria e kufizuar e ambienteve të trajnimit, përdorimit të teknologjisë së 

multimedias dhe pajisjeve të tjera teknike që janë të nevojshme për ofrimin e 

trajnimeve me cilësi të lartë dhe metoda bashkëkohore. 

Viti 2014 shënoi përmirësime të dukshme në infrastrukturën e IT ku çdo individ u 

pajis me Laptop dhe/ose PC desktop. Kjo do të mundësojë që trajnimet të ngrihen në 

nivel të avancuar jo vetëm për studimin online por gjithashtu për pjesën e stafit që 

trajnohet në fushën e auditimit të IT dhe përdorimin e mjeteve të IT në auditim. 

Sidoqoftë , ekzistenca e ambienteve shtesë të trajnimit do të mundësojë zhvillimin e 

trajnimeve paralele, aplikimin e metodave të punës në grupe gjatë trajnimit dhe do 

të rrisë kapacitetin e shfrytëzimit të kohës së trajnimeve. Në Planin e Investimeve 

për vitin 2015 janë është parashikuar rinovimi i ambienteve ekzistuese dhe 
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njëkohësisht ndërtimi i ambienteve shtesë për trajnimin, nëpërmjet “kthimit”të 

hapësirave të papërdorura, apo të përdorura keq në hapësira frutdhënëse dhe të 

dobishme.  

8. Disponibiliteti i Lektorëve/ Trajnuesve mund të ndikojë në moskryerjen në kohë 

dhe mosrespektimin e Programit të Trajnimeve. 

Gjatë fazës parapërgatitore për hartimin e Planit të Trajnimit , veprimtaritë e 

përfshira në Plan janë diskutuar me stafin që do të ofrojë këto trajnime. Megjithatë, 

komunikimi i vazhdueshëm dhe kontaktimi në avancë për të siguruar vlefshmërinë e 

trajnerëve do të rrisë sigurinë që veprimtaritë të zhvillohen në kohë dhe sipas 

parashikimeve. 

Komunikimi  aktiv nëpërmjet publikimeve  

Botimet e KLSH për vitet 2012-2014 vijnë në realizim të misionit kushtetues të 

institucionit për të informuar publikun dhe Kuvendin, si dhe në zbatim të 

standardeve profesionale INTOSAI mbi komunikimin në kohë dhe gjerësisht të SAI-

ve nëpërmjet mediave, faqeve të internetit dhe mjeteve të tjera. Mbi të gjitha, ato 

ndihmojnë forcimin e kapaciteteve audituese të stafit të KLSH-së. Kolana e 

botimeve të KLSH-se ka arritur në 35 tituj në tre vitet e fundit dhe titujt e këtyre 

botimeve janë vërtet impresionues, si për larmishmërinë e temave, ashtu dhe për 

sasinë e informacionit që përmbajnë si për lexuesit e fushës së auditimit dhe të 

ekonomisë, ashtu edhe për lexuesin e thjeshtë të interesuar për fushën e auditimit.   

Gjatë vitit 2014, Drejtoria e Komunikimit, Botimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë ka 

vijuar me sukses punën në këtë drejtim, duke i shtuar  21 botimeve të viteve 2012-

2013, 14 botimet e 2014, të cilat variojnë nga publikime informuese për raportet 

vjetore të institucionit dhe marrëdhëniet me Kuvendin, tek botimet shkencore për 

standardet INTOSAI, për udhëzuesit e auditimeve të ndryshme, e tjerë. Me 

konkretisht janë titujt si më poshtë : 

1. Analiza vjetore e punës 2013; 

2. Performanca e KLSH-së 2013 (shqip/anglisht) ; 

3. Revista "Auditimi Publik" nr. 6,7, 8 (shqip/anglisht) ; 

4. Audituesit e KLSH në shtypin e përditshëm, janar-qershor 2014, volumi i II-të; 
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5. Konferenca e Tretë Shkencore e KLSH-së,“Auditimi Kombëtar në Shërbim të 

Qeverisjes Kombëtare”; 

6. 60 Vjet INTOSAI, 50 Vjet Sekretariat i Përgjithshëm; 

7. Numri special i INTOSAI Journal për Kongresin e Pekinit; 

8. Standardet INTOSAI mbi mjedisin (ISSAI 5110-5140); 

9. Etika në SAI dhe në Institucionet e tjera Publike; 

10. INTOSAINT; 

11. ISSAI 5220 dhe Kodi i Transparencës Fiskale; 

12. Auditimi mjet për një qeverisje më të mirë: rasti i Shqipërisë (Botimi i 

Përbashkët KLSH dhe Universiteti Mesdhetar i Tiranës). 

Ndër këta tituj vlen të veçojmë tre numra të 2014 të Revistës Shkencore “Auditimi  

Publik”, e cila vazhdon me sukses sfidën e nisur, duke arritur në numrin 8 të saj, si 

një revistë shkencore periodike 4-mujore në fushën e Auditimit Publik, që botohet 

në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze. Në këtë Revistë kanë kontribuar me 

shkrimet e tyre personalitete të fushës së Ekonomisë nga vendi si dhe personalitete 

të njohura dhe me eksperiencë nga Institucionet Supreme të Auditimit (SAI) nga 

vende të rajonit e më gjerë, duke i dhënë “Auditimit Publik” një vlerë të shtuar dhe 

një përmasë rajonale, duke kontribuar në mbledhjen e mendimit të përparuar të 

profesionistëve të fushës së auditimit.    

Këto botime janë realizuar gjithashtu në bashkëpunim me të gjitha strukturat  e 

tjera të KLSH-së, kryesisht me audituesit me përvojë, të cilët kanë sjellë me dinjitet 

mendimet e tyre profesionale. Vlen të evidentohet botimi”Forcimi i infrastrukturës 

etike në Institucionet Supreme të Auditimit dhe Auditimi i Etikës në sektorin 

publik”, i cili jep një përmbledhje të zgjeruar të eksperiencave të shumë SAI-ve 

evropiane në auditimin e zbatimit të rregullave të etikës në institucionet që 

auditojnë, si dhe shembuj të suksesshëm të kryerjes së vetëvlerësimit të integritetit 

brenda SAI-t, nëpërmjet instrumentit “INTOSAINT”. Aktualisht, KLSH po punon në 

këtë drejtim dhe si anëtar i grupi Task Force për auditimin dhe etikën, ka ngritur 

tashmë strukturën e tij etike, Sektorin e Etikës dhe Integritetit, ka Kodin e tij të 

Etikës dhe së fundmi ka ngritur edhe Komisionin e Etikës. Botimi tjetër në këtë 

fushë, “INTOSaint” është padyshim i  një rëndësie parësore sepse shërbeu edhe si 

udhërrëfyes për realizimin e analizës se këtij viti në këtë fryme dhe vjen si botim 
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komplementar me atë të ”Forcimit të infrastrukturës etike në SAI dhe Auditimin e 

Etikës në sektorin publik”. Këto dy botime do të na ndihmojnë për ta bërë sjelljen 

etike, pjesë integrale të veprimtarisë tonë. Është e sigurt që KLSH mbështetur ne 

profesionalizmin e audituesve dhe në bashkëpunimin efikas me aktorë dhe faktorë 

të tjerë, do ti realizojë objektivat ambiciozë që i ka vendosur vetes në fushën e 

botimeve, si pjesë integrale e zbatimit të strategjisë 2013-2017 për rritjen e 

transparencës dhe komunikimit me publikun, me qëllim modernizimin e 

institucionit. 

Projekti IPA 

Në kuadër të asistencës për Shqipërinë dhe të zbatimit të Instrumentit të 

Parazgjerimit, IPA 2013, komponenti i I-rë, KLSH ka fituar një financim nga Bashkimi 

Evropian për “Forcimin e kapaciteteve të Auditimit të Jashtëm” me vlerë 2.11 

milionë euro. Ky projekt binjakëzimi është ndër 7 projektet e  përzgjedhur nga BE 

për t’u implementuar në mënyrë të decentralizuar nga institucionet e shtetit 

shqiptar dhe DKBMJ do të veprojë si homolog për partnerin e binjakëzimit. Zbatimi i 

Projektit IPA 2013 të KLSH-së, i cili nis në maj të vitit 2015, vjen pas miratimit të 

ligjit të ri organik për institucionin nga Kuvendi i Shqipërisë më 27 nëntor 2014, i cili 

shënon shkëputjen përfundimtare të KLSH-së nga kontrollet e tipit inspektim 

financiar dhe profilizimin e tij si një institucion modern evropian i auditimit suprem 

publik, i cili e bazon tërësisht aktivitetin e tij në standardet e INTOSAI-t dhe moton e 

kësaj organizate “Experentia Mutua Omnibus Prodest- Nga eksperienca e 

përbashkët përfitojnë të gjithë”. Projekti do të jetë një mbështetje e rëndësishme  

teknike për zbatimin e ligjit të ri, diversifikimin e mëtejshëm të llojeve të auditimeve 

të KLSH-së dhe rritjes së cilësisë së tyre.  

Fisha teknike e projektit u qarkullua nga Komisioni Evropian ne 27 vendet anëtare 

të BE-se dhe ne datën 5 dhjetor 2014, u zhvillua procesi i selektimit te SAI-ve qe 

aplikuan dhe që ishin të interesuara për këtë projekt. Është kënaqësi qe t’ju 

informojmë qe në datën 22 janar 2013, Delegacioni i BE në Tirane ka shpallur 

fituesit e këtij Projekti dhe konkretisht janë dy SAI partnere  evropiane, NIK-u polak 

dhe SAI Kroat, me të cilët ne kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë këto tre 

vitet e fundit. Ky projekt i financuar nga BE, me kohëzgjatje 2 vjeçare (deri në maj të 

vitit 2017) është pa diskutim një mbështetje e fortë por është njëkohësisht edhe një 

nga sfidat e radhës së KLSH-së, i cili ka treguar në vitet e fundit që po punon fort 

dhe po realizon cilësisht objektivat e tij, duke ecur në mënyrë të sigurt në rrugën e 
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tij të modernizimit, atë të realizimit të Auditimeve të tij në përputhje të plotë me 

standardet INTOSAI dhe praktikat më të mira të vendeve anëtare të Bashkimit 

Evropian.  

KLSH, si institucioni  përfitues i projektit ka parashikuar në buxhetin e tij të vitit 

2015 pjesën e bashkëfinancimit dhe është duke bashkëpunuar ngushtë me 

Ministrinë e Integrimit dhe me drejtorinë e Kontraktimeve dhe Financimeve në 

Ministrinë e Financave, në mënyrë që të përmbushë në kohë dhe me cilësi të gjitha 

detyrat në etapat e ndryshme të implementimit të projektit.  

Partneriteti me mediat (Media në raport me KLSH& KLSH në raport me mediat)  

Aktualisht, KLSH është në vitin e tretë të implementimit të Planit të Zhvillimit 

strategjik të Institucionit 2013-2017 dhe ka realizuar një pjesë të mirë të në n-

objektivave të njërit prej 6 Objektivave kryesorë të zhvillimit, atë të  “Rritjes së 

ndikimit të KLSH-së përmes Komunikimit dhe Bashkëpunimit”. 

Referuar ISSAI 12, “Vlerat dhe dobitë e SAI-ve-sjellja e ndryshimeve ne jetën e 

qytetarëve” : .... Një SAI i pavarur,efektiv dhe i besueshëm është një komponent 

thelbësor në një sistem demokratik, ku përgjegjshmëria, transparenca dhe integriteti 

janë pjesë e domosdoshme e një demokracie të qëndrueshme... 

KLSH ka rritur gradualisht, duke arritur në fund të vitit 2014 që të gjashtëfishojë 

praninë e tij me informacion dhe mesazhe në median e shkruar dhe të katërfishojë 

prezencën e tij në median audiovizive, krahasuar me vitin 2010. Gjatë 2014, shtypi i 

shkruar ka pasqyruar  raportet dhe deklaratat tona për shtyp me një numër 

prej 867 artikuj, njoftime, editorialë dhe komente analitike, përkundrejt 690 gjithsej 

përgjatë 2013, ose 26% më shumë. Gazetarët u janë përgjigjur prononcimeve tona, 

problematikave të dala nga auditimet e  ushtruara nga ana jonë dhe aktiviteteve të 

ndryshme gjatë këtij viti. Transparenca e veprimtarisë së KLSH-së po rritet nga viti 

në vit dhe ne jemi gjithnjë e më të hapur e bashkëpunues me median. Kjo 

evidentohet lehtazi edhe nëpërmjet shifrave e grafikut të mëposhtëm : 
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Gjatë 2014, në  mediat audiovizive janë transmetuar 432  sekuenca filmike, 

edicione informative, apo kronika të ndryshme televizive nga TV kombëtare dhe ato 

lokalet, nga 332 për vitin 2013 dhe vetëm 98 në 2010, duke informuar dhe 

sensibilizuar  opinionin publik për rezultatet  e auditimeve të  ushtruara  nga KLSH 

dhe aktivitetet e ndryshme lidhur me veprimtarinë e KLSH-së, si marrëveshjet me 

institucione homologe, brenda dhe jashtë vendit, me shoqatat e profesionistëve të 

fushës së financave dhe të auditimit, organizatat e shoqërisë civile aktive në luftën 

kundër korrupsionit, etj.  

Një risi e padiskutueshme është edhe prezenca e audituesve të Kontrollit të Lartë 

të Shtetit në shtypin e shkruar, të cilët nëpërmjet shkrimeve të tyre kanë bërë 

prezentë  për lexuesit problematikat e auditimeve në institucionet shtetërore, por 

edhe zhvillimet e institucionit, rritjen e kapaciteteve audituese të stafit nëpërmjet 

trajnimeve, etj. Gjatë 2014, ne kemi qenë prezentë pothuajse në të gjitha gazetat 

me 134 shkrime, të shkruara nga 51 auditues të KLSH-së, përkundrejt 124 

shkrimeve në vitin 2013 të 42 audituesve. Shkrimet e botuara gjatë vitit 2013 janë 

përmbledhur në librin “Audituesit e KLSH-së në median e shkruar”, volumi i I-rë dhe 

ne volumin e II-te janë botuar shkrimet që i përkasin gjashtë-mujorit të parë të vitit 

2014. Brenda tre mujorit të parë të këtij viti, do të botohet volumi i III-të që i përket 

shkrimeve të botuara gjatë 2014. Të gjitha këto botime i përkasin kolanës së 

botimeve të KLSH-së.  

KLSH përgatit çdo tre muaj buletinin e auditimeve, në bazë të të dhënave të 

auditimeve të përfunduara, i cili është një mjet informimi me shume për publikun 

dhe një tregues me shumë në lidhje me transparencën e institucionit.  
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KLSH ka rritur bashkëpunimin dhe partneritetin me organizatat e shoqërisë civile 

në kryerjen e vrojtimeve dhe analizave të përbashkëta për nivelin e korrupsionit 

dhe shkallës së transparencës në administratën publike.  

Gjithashtu gjatë vitit 2014 janë realizuar edhe katër Mini Peer Review me Lëvizjen 

Evropiane, Shqipëri, KKK, Institutin “G&G” Group dhe Gazetën Ekonomia. 

Në rritjen e transparencës dhe informimin e publikut një rol të pazëvendësueshëm 

kanë luajtur botimet e KLSH-së, të cilat kanë arritur shifrën 35 botime në tre vjet. 

Ne po bashkëpunojmë me shoqërinë civile, median, universitetet, nëpërmjet 

organizimit të takime dypalëshe dhe shumëpalëshe, konferencave dhe 

simpoziumeve me qëllim rritjen e transparencës dhe shkallës së përgjegjshmërisë 

së administratës publike në menaxhimin e fondeve publike me ekonomicitet, 

eficience dhe efektivitet.   

Faqja WEB e KLSH-së ka informacione të përditësuara për planet dhe raportet e 

Auditimeve, raportin e aktivitetit te KLSH-së, standardet e auditimit, bazën ligjore, 

raportet e KLSH-së për Zbatimin e buxhetit të shtetit, strukturën, botimet, 

aktivitetet brenda dhe jashtë vendit, etj. Institucioni ka qenë i pranishëm në media 

me anë të artikujve të ndryshëm problematikë, përgatitur nga drejtues apo 

auditues me përvojë të KLSH-së, në mënyrë që të përcjellë në mënyrë të plotë dhe 

të qartë informacionin për publikun. Intensifikimi dhe rritja cilësore e komunikimit 

të KLSH-së ka sjellë rezultate, veçanërisht në rritjen e vëmendjes së medias për 

raportet e auditimit dhe për institucionin në tërësi, si edhe në rritjen e 

besueshmërisë së qytetarëve ndaj institucionit. 

Komunikimi i drejtpërdrejtë me publikun  

KLSH është shumë e hapur edhe ndaj ankesave të qytetarëve, të cilat na adresohen 

me postë të zakonshme ose elektronike. Këto letër-ankesa të qytetarëve, 

administrohen me profesionalizëm nga punonjësit e KLSH-së në funksion të 

tematikës që trajtojnë dhe qytetarët marrin në çdo rast përgjigje për shqetësimin e 

ngritur, me përjashtim të rasteve kur çështjet e ngritura nuk janë kompetencë e 

KLSH-së.  

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka trajtuar gjatë 2014, 394 letra dhe ankesa, për probleme 

të ndryshme, nga të cilat 170 rezultuan jashtë kompetencave dhe juridiksionit të 

institucionit. Nga 224 kërkesa dhe ankesa në kompetencë të KLSH, 121 prej tyre 
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janë verifikuar dhe u është dhënë përgjigja përkatëse, ndërsa 103 janë në procesin 

e verifikimit. 

Fushat kryesore të shqetësimit publik të qytetarëve për çështje të qeverisjes në 

vend, janë:  

- 36.9% e ankesave të adresuara KLSH-së i takojnë administrimit financiar dhe 

fushës së prokurimit publik;  

- 32.7% privatizimit dhe kthimit të pronës;  

- 1.3% taksa, tatime e dogana dhe  

- 29.1% fushave të tjera.       

 

Në zbatim të Planit të Zhvillimit Strategjik të institucionit dhe me mbështetjen e 

projektit IPA të BE-se, KLSH do të ripunojë strategjinë e tij të komunikimit për të 

qenë sa më pranë Kuvendit, publikut dhe medias, duke sjellë vazhdimisht ide të 

reja, të cilat janë  domosdoshmëri për të qenë  inovativë, atraktivë dhe në 

koherencë me ndryshimet e shpejta të TI.   

KLSH, siç u theksua edhe në Kongresin YOUNG EUROSAI, do të përdorë gjithnjë e 

më shumë mjetet moderne të komunikimit si Facebook, Twitter, forumet e 

diskutimit online, mbledhjen e propozimeve te qytetarëve, p.sh nëpërmjet 

organizimit te një dite të hapur për qytetarët, komunikimin e thjeshte dhe konciz 
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sepse sot është më shumë koha e përcjelljes së shpejtë dhe e vizualizimit të 

informacionit. 

KLSH ka kuptuar se sa e rëndësishme është për institucionet e auditimit që ta 

rinovojnë vazhdimisht veten e tyre, në mënyrë që të kenë po atë forcë, pushtet dhe 

impakt tek palët e tyre të interesit. Për  të konfirmuar sa më sipër dhe në përfundim 

te kësaj çështje i jemi referuar fjalës së znj. Saskia Stuiveling, Presidente e Gjykatës 

së Llogarive të Holandës,  në konferencën YOUNG EUROSAI,:“Duhet të ndryshosh 

duke mbetur i njëjti" 

Bashkëpunimi me SAI-et partnere dhe me ndërkombëtaret 

Në zbatim të të gjitha orientimeve dhe realizimit të objektivave të dhëna nga 

Kryetari i KLSH-së, për vitin 2014, janë ndjekur të gjitha procedurat për organizimin 

dhe zhvillimin e aktiviteteve të përcaktuara ku veçojmë: 

- Vizitat zyrtare të zhvilluara nga delegacionet e KLSH-së të kryesuara nga z.Leskaj 

në SAI-t e Polonisë, Turqisë dhe TIKA-s. 

- Vizitën zyrtare në Gjykatën e Audituesve të Rumanisë me rastin e 150-vjetorit të 

krijimit të këtij institucioni. 

- Vizitën zyrtare të zhvilluar nga delegacioni i KLSH-së pranë Zyrës Shtetërore të 

Auditimit të Kroacisë. 

Gjithashtu KLSH ka qenë pjesëtare aktive në Konferencën vjetore të ZAP, të 

organizuar në Tiranë, në datat 9-11 korrik, 2014. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit, përveç të qenit anëtar i Grupit të Punës së EUROSAI-t për 

Auditimet e Mjedisit dhe i Task Forcёs mbi Auditimin dhe Etikёn, gjatë vitit 2014, u 

pranua dhe tashmë ёshtё anëtar edhe i Grupit të Punës së EUROSAI-t si ai mbi 

Auditimin e Fondeve tё alokuara pёr Fatkeqёsitё dhe Katastrofat i kryesuar nga SAI i 

Ukrainës, duke dhёnё njё kontribut tё konsiderueshëm nё aktivitet e këtyre 

grupeve dhe duke e pёrcjellё ekpseriencёn mё tё mirё tё vendeve anëtare pёr 

ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve tё veta audituese. Në kuadër të Task Forcёs 

mbi Auditimin dhe Etikёn, për Rishikimin e ISSAI 30, KLSH është pranuar si anëtar i 

këtij grupi. 

Përgjatë vitit 2014, theksojmë pjesëmarrjen në 34 takime të rëndësishme si 

Kongrese, Konferenca, Takime, seminare, trajnime, (këto të fundit edhe në kuadrin 
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e zbatimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit me SAI-et homologe), etj. Ndër më të 

rëndësishmet përmendim pjesëmarrjet në:  

 Kongresin e IX të EUROSAI-t zhvilluar në Hagë, Holandë me tematikё 

“Inovacionin”. Gjatë punimeve të Kongresit, pёrfaqёsuesit e KLSH-sё ishin 

protagonist nё promovimin e risive domethёnёse dhe tё pa konceptuara mё parё 

nё institucion, si bashkёpunimi me shoqёrinё civile, me organizatat profesionale, 

prezenca e audituesve tё KLSH-sё nё media, etj; 

 Takimin e Komitetit të Kontaktit të Presidentëve të SAI-ve të BE-së, zhvilluar në 

Luksemburg; 

 Takimin e Task Forcës së EUROSAI-t për Auditimin dhe Etikën, ku KLSH është 

anëtare, dhe seminarin mbi “Rritjen e Etikës brenda Institucioneve Supreme të 

Auditimit”, zhvilluar në Lisbonë, Portugali. Në datë 31 janar 2014, u zhvillua edhe 

ceremonia e nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet EUROSAI-t 

dhe AFROSAI-t, ceremoni në të cilën mori pjesë edhe Kryetari i KLSH-së, z. Bujar 

Leskaj; 

 Simpoziumin Ndërkombëtar lidhur me sfidat e IT për auditimin e jashtëm dhe 

Takimin e 9 të Grupit të Punës për Teknologjinë e Informacionit të EUROSAI 

organizuar nga Gjykata e Auditimit e Gjermanisë, me rastin e 300 vjetorit të 

themelimit të saj, Potsdam, Gjermani; 

Përgjatë vitit 2014, ka vijuar bashkëpunimi i suksesshëm me SNAO-n dhe JWGAA. 

Kështu, audituesit e KLSH-së kanë marrë pjesë në sesionet e trajnimit të organizuar 

nga SNAO në bashkëpunim me ZAP-in e Kosovës mbi auditimet e performancës 

ashtu si edhe në workshop-et mbi Auditimet paralele të performancës mbi 

“Eficiencën e energjisë”, të zhvilluara në Tiranë dhe Bosnje dhe Hercegovinë. 

Internshipi në Gjykatën Evropiane të Auditimit  

Pёrftimi i statusit tё vendit kandidat nё BE, solli pёr KLSH-nё edhe intensifikimin e 

marrёdhёnieve dhe tё bashkёpunimit konkret me ECA-n, Gjykatёn Europiane tё 

Audituesve. Njё tjetёr vlerё e shtuar kjo pёr institucionin,  ku KLSH pёrfiton nga 

pёrvoja mё e mirё e njё prej institucioneve mё prestigjioze evropiane. Pёr herё tё 

parё, auditues të KLSH-së do të jenë pjesё pёrbёrёse e strukturave tё ECA-s, tё cilёt 

pёrfituan nga programet e internshipit tё kёtij institucioni, tё drejtёn pёr tё 

kontribuar pranё departamenteve dhe drejtorive tё ndryshme tё ECA-s.  
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Nё kuadёr tё kёtij bashkёpunimi tё suksesshёm, z.Vitor Caldeira, President i ECA-s 

me ftesё tё Kryetarit tё KLSH-sё, z.Bujar Leskaj, do tё zhvillojё vitin e ardhshёm nё 

KLSH njё vizitё zyrtare dhe do të marrë pjesë në ceremonitë që do të organizohen 

me rastin e 90 vjetorit të krijimit të KLSH-së. 

Bashkëpunimi me  partnerët vendas  

KLSH vlerëson se një bashkëpunim produktiv mes strukturave publike dhe shoqërisë 

civile jep pa dyshim rezultate konkrete në rritjen e transparencës dhe përmirësimin 

e analizave ekonomike, nëpërmjet shfrytëzimit të të  dhënave mbi indikatorët 

ekonomiko-shoqëror në Shqipëri, me qëllim  përmirësimin e qeverisjes. 

Institucioni ka përvijuar edhe gjatë 2014 me nënshkrimin e marrëveshjeve të 

bashkëpunimit me OJF-të aktive në luftën kundër korrupsionit dhe me partnerë 

profesionalë që do të na ndihmojnë për te realizuar sfidat e ardhshme, siç janë 

modernizimi i institucionit, thellimi i luftës kundër korrupsionit dhe parandalimi i tij 

dhe konkretisht : 

Në datën 19 maj 2014 u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-së dhe 

Institutit Shqiptar të Shkencave (ISHSH), i cili realizon në Shqipëri projektin Open 

Data Albania. 

Në zbatim të kësaj Marrëveshje, KLSH do të angazhohet për shkëmbimin e të 

dhënave me interes reciprok, duke hapur edhe një dritare tjetër komunikimi me 

publikun, me qëllim rritjen e transparencës. Nëpërmjet këtij bashkëpunimi do të 

krijohet mundësia e shfrytëzimit të të dhënave të ndryshme të publikuara nga Open 

Data Albania që është një projekt serioz dhe i vlerësuar si brenda ashtu edhe jashtë 

vendit për cilësinë  e të dhënave dhe analizave që publikon e përgatit. Nënshkrimi i 

kësaj marrëveshjeje përforcon edhe një herë qasjen e re që ka KLSH ndaj Shoqërisë 

Civile, duke pasur parasysh dhe vlerësuar faktin që këto bashkëpunime gjenerojnë 

ide të reja dhe ndihmojnë në përmirësimin e luftës ndaj korrupsionit.   

KLSH ka nënshkruar në datën 24 nëntor 2014, Marrëveshjen e Bashkëpunimit me 

Shoqatën e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë (SHKFSH), e cila drejtohet 

nga Prof. Dr. Sherif Bundo. 

KLSH vlerëson shumë bashkëpunimin me Shoqatat e Profesionistëve dhe kjo 

marrëveshje me SHKFSH vjen pas nënshkrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit 

me institucione homologe në Shqipëri, si me Institutin e Eksperteve Kontabël të 
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Autorizuar  (IEKA), Këshillin Kombëtar të Kontabilitetit (KKK) dhe Shoqatën e 

Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (SHKÇAK), duke e kthyer 

bashkëpunimin me këto shoqata të qëndrueshëm dhe në linja konkrete. Vlen për 

t’u përmendur që në Këshillin e Përgjithshëm të SHKFSH ka 18 profesorë me titull, 

të cilët do të jenë pjesë e këtij bashkëpunimi për çështje të caktuara, me qëllim 

përmirësimin e qeverisjes. Aktualisht, KLSH ka realizuar projekte konkrete 

bashkëpunimi me disa prej OJF-ve dhe organizatave të profesionistëve të fushës në 

këto drejtime :  

 “Realizimi i transparencës dhe komunikimit të KLSH-së me publikun dhe 

qytetarët” nga Lëvizja Evropiane, Shqipëri; 

 “Analiza e impaktit të shkrimeve të Audituesve të KLSH-së në shtypin e shkruar “, 

nga botuesi i Gazetës “Ekonomia”; 

 “Kontrolli i Cilësisë në të ftohtë” nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit; dhe  

 “Kontrolli i Procesit të Rekrutimit të stafit të KLSH-se”, nga Instituti “G&G Group” 

Të gjitha këto projekte janë parë si Mini Peer Review dhe kanë nxjerrë produkte 

konkrete, ku janë evidentuar përveç arritjeve dhe mangësitë e dobësitë. Të gjitha 

rekomandimet e dhëna nga këto organizata do të shikohen me prioritet nga KLSH 

me qëllim përmirësimin e punës në të ardhmen. 

Bashkëpunime me profesoratin e Universiteteve, me Organizatat e Profesionistëve 

të fushës dhe me OJF-të (deri tani KLSH ka nënshkruar 14 marrëveshje të tilla 

bashkëpunimi) ka përvijuar ngushtë edhe përgjatë vitit 2014, duke vlerësuar 

maksimalisht kontributin  e tyre për Revistën Shkencore të KLSH-së, Konferencën e 

tretë Shkencore, trajnimet, rekrutimet e stafit, etj. Një shembull konkret është edhe 

zhvillimi i analizës vjetore në ambientet e Universitetit “Ismail Qemali” në Vlorë. 

 

Konferencat Shkencore të KLSH-së 

Në vijim të traditës pozitive të krijuar nga KLSH gjatë tre viteve të fundit, në datat 

29-30 tetor 2014 u organizua në Tiranë, Konferenca e Tretë Shkencore e Kontrollit 

të Lartë të Shtetit.  Ajo vjen pas Konferencës së Parë Shkencore, të zhvilluar në 

dhjetor 2012, një forum kushtuar tërësisht historikut të KLSH në 77 vjetorin e 

themelimit të tij dhe në 100 Vjetorin e Pavarësisë së Shtetit Shqiptar. Konferenca e 
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Dytë Shkencore, e dhjetorit 2013, u përqendrua në rolin e institucioneve supreme 

të auditimit për një menaxhim financiar të përgjegjshëm në sfidat e sotme, duke e 

shpalosur të plotë karakterin e saj shkencor dhe duke sjellë punime me vlerë, gjetje 

e rekomandime cilësore nga studiues e profesionistë të auditimit privat e publik, si 

dhe të financave publike, nga jashtë dhe brenda vendit.  

Konferenca e fundit strukturoi, thelloi dhe konsolidoi më tej natyrën e saj kërkuese 

shkencore, hulumtuese e  të dhënies së rekomandimeve, duke shtjelluar temën e 

saj qendrore: Auditimi kombëtar në shërbim të qeverisjes kombëtare.  

Ajo realizoi ndërveprimin me komunitetin shkencor të auditimit dhe të financave 

publike në Shqipëri, të përfaqësuar denjësisht në forum nga organizatat 

profesionale të fushës, si Këshilli Kombëtar i Kontabilistëve, IEKA, etj, por edhe nga 

akademikë të njohur, profesorati shqiptar dhe studiues të financave publike. Ky 

ndërveprim u zgjerua dhe shkoi më thellë, duke u ballafaquar me idetë, studimet, 

gjetjet dhe rekomandimet e ekspertëve të institucioneve supreme të auditimit(SAI-

ve), partnere të KLSH-së dhe përfaqësuesve të lartë të institucioneve si Drejtoria e 

Përgjithshme e Buxhetit (DG-Budget) e Komisionit Evropian, SIGMA, etj.     

Konferenca solli eksperiencat më të reja të SAI-ve partnere në fushën e auditimit të 

jashtëm publik dhe përmirësimit të qeverisjes, duke thelluar luftën ndaj 

korrupsionit. Diskutuesit, sidomos përfaqësuesit nga SAI polak(NIK), nga Gjykata e 

Llogarive e Turqisë, SAI Kroat, Austriak, Malit të Zi, etj., dhanë përvojat e tyre gjatë 

auditimit, për të luftuar korrupsionin dhe mashtrimin financiar, duke treguar format 

më frytdhënëse të bashkëpunimit me institucione të tjera publike, me shoqërinë 

civile, mediat, etj., për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së administratës 

shtetërore. Aktiviteti u shndërrua në një forum shkëmbimi e ballafaqimi 

mendimesh, idesh dhe eksperiencash, sepse studiuesit shqiptarë sollën realitetet e 

tyre në organizimin e kontabilitetit, financave publike dhe auditimit në Shqipëri. 

Konferenca realizoi avokatinë e plotë të profesionit të financierit publik, 

kontabilistit dhe audituesit publik suprem, duke përcjellë mesazhin se pa 

financierë, kontabilistë dhe auditues të përgatitur mirë dhe me integritet të lartë, 

qeverisja e vendit humbet shumë në llogaridhënie, transparencë, efektivitet dhe 

eficiencë. Audituesi suprem profesionist luan jo vetëm rolin e watchdog për 

financat publike dhe menaxhimin e fondeve të Shtetit, por edhe atë të 

“bilbilfryrësit (whistle-blower)”, duke denoncuar rastet e abuzimit me fondet 

publike dhe duke bashkëpunuar me institucionet e tjera të Shtetit, me shoqërinë 
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civile dhe me mediat, për kufizimin e rasteve të mashtrimit financiar dhe 

korrupsionit, si dhe vendosjen e kulturës së ndëshkueshmërisë së funksionarëve 

publikë që abuzojnë.    

Konferenca shkencore e KLSH-së është shndërruar tashmë në një forum të 

konsoliduar dhe takim të mirëpritur, ku debatohet gjerësisht dhe në thellësi për 

mënyrat e shëndoshjes së financave publike dhe rritjen e rolit të auditimit publik të 

jashtëm e të brendshëm, për forcimin e ndërveprimit mes tyre, etj. Aktiviteti mori 

vlerësimin maksimal të shumë personaliteteve të vendit dhe të huaja që morën 

pjesë dhe përshëndetën punimet e Konferencës. Profesorati shqiptar, i përfaqësuar 

denjësisht në Konferencë nga emra të njohur në fushën e analizës së riskut, 

financave publike, kontabilitetit dhe auditimit, etj, si Prof. Dr. Skënder Osmani, Prof. 

Dr. Omer Stringa, Prof. Dr. Jorgji Bollano, Prof. Dr. Aurela Anastasi, Prof.Ass. 

Dr.Sazan Guri, Prof.Ass. Dr. Hysen Çela,Dedë Kola, etj, dha ide, mendime dhe 

propozime konkrete për përmirësimin e auditimit të jashtëm dhe të brendshëm 

publik në Shqipëri.Kjo Konferencë u mundësua në sajë të suportit të gjerë të 

institucioneve supreme të auditimit(SAI-ve), partnere të KLSH, si SAI polak, kroat, 

malazes, austriak, etj, si dhe të Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit (DG-Budget) 

pranë Komisionit Evropian.  

Ndër mesazhet kryesore të aktivitetit, nga shumica e kumtesave të paraqitura, 

përmirësimi i cilësisë së menaxhimit të financave publike, si një mjet për të 

optimizuar arritjen e objektivave kombëtarë të zhvillimit strategjik, u prezantua si 

sfida kryesore në shumë vende. Konferenca dha tezën se, duke përmirësuar 

proceset dhe institucionet buxhetore, cilësia e financave publike rritet, ndërkohë që 

eficienca, efektiviteti dhe transparenca përbëjnë sot tre objektivat themelorë të 

buxhetimit modern.    

Nga ana tjetër, për herë të parë në Shqipëri hapet dhe mundësohet një debat i 

rëndësishëm, ai i analizës së riskut për auditimin. Diskutuesit në Konferencë e 

përcaktuan riskun dhe analizën e tij në auditim, si një nga faktorët më të 

rëndësishëm të financave dhe investimeve publike. Tre kumtesa në Konferencë 

iniciuan studimet për formalizimin e  auditimit të riskut. Tema e Konferencës së 

Katërt Shkencore të KLSH, e cila do të zhvillohet në vjeshte të këtij viti, do të ketë 

pikërisht ne qendër të saj analizën e riskut. Në tre vitet e fundit, KLSH  realizoi tre 

Konferenca Shkencore cilësore me pjesëmarrjen e shumë personaliteteve të fushës 

së Auditimit dhe të Ekonomisë, duke sjellë  punime shkencore të mirëfillta dhe risi 
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të padiskutueshme për institucionet publike shqiptare. Dëshirojmë të evidentojmë  

faktin që, që prej tre dekadash është hera e parë qe realizohen forume te tilla 

shkencore dhe kjo  i dedikohet drejtimit te ri te KLSH-së, që e ka orientuar 

institucionin drejt një pune profesionale në auditim, e cila prodhon risi, inovacion 

dhe kërkim shkencor. 

Mbi modernizimin e infrastrukturës së teknologjisë së informacionit.  

Duke e konsideruar tepër të rëndësishme rolin e përdorimit të teknologjisë së 

informacionit për të gjithë veprimtarinë e saj, KLSH ka përqendruar përpjekjet dhe 

ka mundësuar që infrastruktura e IT gjatë vitit 2014 të rinovohej plotësisht.  

Si nëpërmjet investimeve në IT ashtu dhe nëpërmjet mbështetje së partnerëve 

ndërkombëtarë TIKA-s u mbi ë mundur që i gjithë stafi i KLSH të pajiset me pajisje 

kompjuterike PC desktop të viteve të fundit ashtu dhe pjesa më e madhe me 

laptop.  

Një ndërmarrje e tillë  krijoi një bazë të fortë mbështetëse për stafin e KLSH për 

rritjen e cilësisë dhe efektivitetit të punës. 

 

Rritja e shkallës së informatizimit të veprimtarisë është shoqëruar dhe me 

mbështetjen teknike dhe asistencën nga stafi i IT-së i cili ka punuar në mirëmbajtje 

të pajisjeve kompjuterike, duke përballuar punën në rritje të kësaj. 

Një risi në fushën e TI-së është dhe vendosja e Intranet WEB Portal për punonjësit e 

KLSH”. 
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Nën shembullin më të mirë të homologeve tanë me financim me fonde nga buxheti 

i shtetit gjate vitit 2014 u investua për ngritjen e intranetit të ri të KLSH ne formën 

e një portali WEB që i mundëson punonjësve të KLSH të ndajnë mes tyre 

informacione  dhe të dhëna të tjera elektronike si brenda ashtu dhe nga jashtë 

institucionit. 

Implementimi i këtij portal Web në serverat e KLSH, në formën e një Web-serveri 

virtual mbështetet  mbi Cluster Microsoft Hyper-V ekzistues. 

Për realizimin e tij u implementua një mekanizëm njohje dhe autorizimi qe 

mundëson punonjësve të KLSH një hyrje të sigurte dhe të kontrolluar ne ketë 

portal, si ne LAN (rrjetin e brendshëm) ashtu edhe në WAN (internet). 

 

Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit 

Urdhri i Kryetarit të KLSH më 15.10.2014, inicioi krijimin e Drejtorisë së Auditimit të 

TI-së  si pjese e Departamentit te Auditimit të Buxhetit Qendror, Administratës  së 

Lartë Publike, Menaxhimit Financiar dhe Auditimit të Brendshëm. Synimet e KLSH 

për të bërë pjesë të praktikave të saj audituese dhe Auidtimet e Teknologjisë së 

Informacionit janë bërë prezentë që në Dhjetor të vitit 2011 në Projekt Ide-në e 

paraqitur pranë Komisionit për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit të Shqipërisë 

nga Kryetari i KLSH-së ku thuhej se “Intensifikimi i përdorimit të metodave 

bashkëkohore të teknologjisë së informacionit do të jetë një nga instrumentet bazë 

të rritjes së performancës së punës së KLSH-së dhe do të lehtësojë kontrollet e 

kryqëzuara të transaksioneve financiare”. Strategjia e Zhvillimit te KLSH 2013 -2017 

përcaktoi objektivat  e KLSH për zhvillimin e auditiveve të këtij lloji , ku zhvillimi i 

auditimeve të TI-së është përfshirë si një nga objektivat strategjikë të periudhës 

duke përcaktuar gjithashtu dhe partneret dhe mbështetësit kryesorë të procesit. 

Të mbështetur fillimisht që në vitin 2012 e në vijim nga SIGMA me trajnime në 

fushën e auditimit te TI-së dhe më pas të përfshirë në Programin e Trajnimit të IDI 

për audituesit e TI-së filluan përpjekjet e para për të përgatitur stafin që në të 

ardhmen do të bëhej pjesë e këtyre auditimeve. Krahas këtyre institucioneve, një 

numër i konsiderueshëm trajnimesh janë ofruar dhe nga Institucionet Homologe të 

Turqisë, Polonisë, Sllovenisë e Kroacisë.  

Këto zhvillime kanë krijuar kushtet e përgjithshme  me fokus në ndërtimin dhe më 

pas rritjen e kapaciteteve audituese për teknologjinë e informacionit dhe kanë 
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pajisur ata më njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të qenë të aftë të kryejnë të 

tilla auditime.   

I konsideruar dhe nga audituesit profesionistë si një nga auditimet më komplekse, 

aplikimi i auditimeve të TI –së përbën një nga sfidat me të cilat KLSH ka filluar që të 

përballet gjatë 2014 që me krijimin e Drejtorisë së Auditimit të TI-së. Nevoja për 

staf të kualifikuar, të pajisur me njohuri profesionale të TI-së dhe njëkohësisht me 

dëshirën për zhvillim dhe mësim u përball me vështirësitë për të rekrutuar stafin e 

duhur dhe të përshtatshëm që do të mundësojnë suksesin në të ardhmen e këtij 

auditimi.  

Për këtë qëllim, stafi i angazhuar në këtë Drejtori gjatë tremujorit të fundit të vitit 

2014 u trajnua në drejtime të ndryshme sikurse është Programi IDEA, përdorimi i 

teknikave CAAT në auditim, menaxhimi i Riskut të TI-së dhe Auditimi i Sistemeve të 

TI-së. I rëndësisë së veçantë është trajnimi për certifikimin e audituesve të TI-së nga 

IDI online. Hap kryesor ishte vetëvlerësimit të Sistemeve të Ti-së në KLSH me 

modernizimin e SAI-t Zviceran i cili shërbeu si pikë referimi për të vlerësuar nivelin e 

maturitetit të TI-së dhe përcaktimin e objektivave të zhvillimit për të ardhmen në 

këtë fushë.  

Krahas trajnimeve, shumë rëndësi iu kushtua dhe përgatitjes së dokumenteve 

metodologjikë në fushën e auditimit të TI-së të cilat janë ende në zhvillim. 

Gjithashtu publikime të ndryshme me tematikë mbi teknologjinë e informacionit 

kanë shërbyer dhe do të shërbejnë për rritjen e shkallës së ndërgjegjësimit dhe 

njohjes së auditiveve të TI.   

Nën Programin e IDI ka filluar të zbatohet një auditim pilot për auditimin e 

Sistemeve të teknologjisë së Informacionit në një nga institucionet qendrore ku 

stafi i KLSH do të mbështete nga ekspertë të huaj nga IDI, Polonia, Shtetet e 

Bashkuara etj.  

Të vetëdijshëm se auidtimi i TI-së është një sfidë në vetvete, Drjetoria parashikon të 

zhvillojë 4 auditime te Ti-së për vitin e ardhshëm duke synuar progresi por 

njëkohësisht zhvillimin dhe konsolidimin e njohurive dhe eksperiencave të fituara.  

Fokusi drejt së ardhmes: perspektiva dhe sfida 2015  

Në Strategjinë e  Zhvillimit të KLSH 2013-2017, përcaktohet se: Kapacitetet 

audituese të stafit të KLSH-se do të forcohen kryesisht nëpërmjet rritjes së njohurive 

individuale të stafit. Në amendimet e ligjit organik të KLSH, të cilat priten të 
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miratohen së shpejti, është parashikuar certifikimi profesional i stafit auditues. Ky 

proces do të kontribuojë në krijimin e një trupe profesionale audituesish, të aftë të 

përballojnë misionin e institucionit dhe të realizojnë vizionin nëpërmjet kryerjes së 

auditimeve profesionale. 

Nuk ka një model universal të parashkruar për zhvillimin e Institucionit Suprem të 

Auditimit. Praktikat kanë treguar se ekzistojnë lloje të ndryshme mjetesh dhe 

qasjesh për të ndërtuar dhe zhvilluar kapacitetet e një Institucioni, sikurse mund të 

thuhet se të mësuarit nga njëri-tjetri dhe mbështetja nga institucionet partnere 

kanë treguar të kenë një rëndësi të veçantë për çdo SAI që synon zhvillimin e 

qëndrueshëm. Ndërtimi i kapaciteteve nënkupton  zhvillimin e aftësive, dijeve , 

strukturave dhe metodave të punës të tilla që ta bëjnë KLSH  institucion me një 

qasje audituese efektive, duke ndërtuar mbi themelet e forta dhe duke reaguar 

kundrejt dobësive dhe mangësive për përmirësimin e vazhdueshëm në të ardhmen.  

Kjo analizë e menaxhimit institucional na shërben  që  sfidat e së ardhmes tí 

trajtojmë jo vetëm  të limituar në identifikimin e rreziqeve dhe përcaktimin e 

dobësive por mbi të gjitha duke nxitur mendimin se cilat janë rrugët që do të 

mundësojnë përballjen e suksesshme të tyre nga KLSH .  

Kjo analizë  përbën bazën mbi të cilën ne vendosim drejtimet për zhvillimin në të 

ardhmen, për të reflektuar ndaj dobësive duke u mbështetur në forcimin e 

mëtejshëm të arritjeve dhe pikave të forta, na ndihmon të identifikojmë risqet dhe 

fushat më vulnerabil të cilat në hapësirën e menaxhimi institucional janë prezent 

dhe tepër delikate përderisa shumica e veprimtarive synojnë ndryshimin 

mentalitetit, sjelljes dhe qëndrimeve të individëve, çfarë konsiderohet dhe sfida 

kryesore në zhvillimin e burimeve njerëzore dhe institucionale.  

Në drejtim të përmirësimit te kuadrit rregullator  

- Viti 2015 do të jetë viti në të cilin KLSH do ta ushtrojë veprimtarinë bazuar në një 

ligj të ri i cili reflekton praktikat me te mira te fushës.  

- Me miratimin e ligjit do te angazhohemi me nxjerrjen e një sërë aktesh 

rregullator të cilat janë të lidhura me menaxhimin e procesit të auditimit 

përcaktimin e përgjegjësive te reja në fushën e auditimit, cilësimin e të drejtave 

dhe detyrimeve te institucionit bazuar në standardet INTOSAI, si dhe organizimin 

dhe strukturën, statusin e personelit, procesin e certifikimit të pasqyrave 

financiare të subjekteve të audituara, certifikimin e audituesve, etj. I gjithë ky 
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proces përbën një sfidë për stafin e KLSH-së të cilin pa dyshim do ta përballojmë 

me sukses. 

Në drejtim të veprimtarisë audituese  

Konsolidimi i auditimit të pajtueshmërisë,  shtimi i numrit dhe rritja e 

vazhdueshme e cilësisë në auditimet e performancës do të jetë në fokus të 

veprimtarisë audituese te KLSH-së përgjatë vitit 2015.   

Gjatë vitit 2015 KLSH do te vijojë me kryerjen dhe rritjen e kapaciteteve për 

auditmet IT në entet e sektorit publik.  

Zhvillimi i infrastrukturës dhe mjeteve te TI gjate procesit auditues është një nga 

Objektivat në të cilat do të përqendrohet menaxhimi institucional përgjatë vitit 

2015.  

Thellimi i luftës kundër korrupsionit do të jetë  në fokus të veprimtarisë tonë 

institucionale dhe krahas veprimtarisë audituese dhe modernizimit të tij, do të 

vazhdojë të thellojë luftën kundër korrupsionit, duke denoncuar aktet korruptive në 

publik, media, prokurori e më gjerë. 

Në Fushën  e metodologjisë dhe zhvillimit profesional , duke e konsideruar  

zhvillimin profesional si pjesë integrale e zhvillimit strategjik për periudhën e 

ardhshme dhe për të siguruar arritjen e objektivave që KLSH ka vendosur në 

Programin e  Trajnimit për vitin 2015, fokusi në të ardhmen do të drejtohet në disa 

pika kryesore si:  

- “ Zhvillimi profesional” do të bëhet pjesë e  vlerave kryesore të KLSH dhe një 

kulturë që përkrahet nga të gjithë punonjësit në institucion.  

- Zbatimi i një modeli trajnimi bashkëkohor dhe sistematik, që trajnimet kryhen 

për të gjitha nivelet në vijimësi dhe të orientuar drejt rezultateve. 

- Të ndërtohet një lidhje e fuqishme për përshtatshmërinë ndërmjet nevojave të 

institucionit dhe nevojave të çdo individi për trajnim, çka do të sjellë që Kontributi i 

trajnimeve të ketë impakt duke  u shërbyer të gjithë punonjësve në të gjitha nivelet 

për të përftuar aftësitë e kërkuara individualisht dhe me tej në nivel institucional . 

- Të mësuarit gjatë zhvillimit, që kërkon krijimin i një sistemi për të vlerësuar 

efektivitetin e trajnimit, progresin dhe përmirësimin e vazhdueshëm. 

- Krijimin e një profili të lartë profesional dhe etik të Audituesit të Lartë Publik, 

pjesë e stafit të KLSH.  
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- Ruajtjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të ritmeve të veprimtarisë trajnuese, qasjen 

e tyre bashkëkohore dhe  plotësimin në vijimësi të nevojave të stafit në formën dhe 

mënyrat më të përshtatshme.  

- Metodologjia e zhvillimit të udhëhiqet nga veprimtaritë kërkimore shkencore 

dhe botimet e KLSH të kthehen në burim parësor të trajnimit dhe zhvillimit të stafit. 

Në fushën e komunikimit, botimeve dhe marrëdhënieve më jashtë, qëllimi kryesor 

mbetet rritja e rolit parësor në sjelljen e ideve të reja, veçanërisht në fushën e 

komunikimit, në mënyrë që edhe në këtë fushë te jemi inovativë, duke gjetur 

mënyrën më efikase të komunikimit me Kuvendin, median, publikun, subjektet e 

audituara, etj. Sfidat e së ardhmes e vënë fokusin në :  

- Rritja e numrit dhe e cilësisë së botimeve të KLSH-së, gjatë 2015 do të vazhdojë të 

mbetet një prioritet për institucionin sepse ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në 

rritjen e kapaciteteve audituese dhe për rrjedhojë të cilësisë së punës  në auditimin, 

krahas rritjes së transparencës me publikun. Për vitin e ardhshëm janë parashikuar 15 

botime, me të cilat kolona e botimeve të KLSH-së do të arrijë shifrën 50 dhe botimet 

do të kalojnë në një fazë më të avancuar duke ju përgjigjur tendencave të kohës dhe 

eksperiencave më të mira evropiane, duke u përqendruar në fushën e teknologjisë së 

informacionit (COBIT 4.1,Objektivat e kontrollit të Teknologjisë së Informacionit), 

inovacionit në fushën e auditimit e më gjerë dhe komunikimit modern, veçanërisht 

me publikun. Krahas këtyre risive, KLSH do të përvijojë të botojë revistën shkencore 4 

mujore “Auditimi Publik”, raportin e aktivitetit te Institucionit, analizën vjetore, 

botimin për Konferencën e IV-t shkencore, etj. 

- Realizimi i strategjisë së komunikimit të KLSH-së (për shkak të mungesës së 

kapaciteteve si në drejtim të TI, ashtu edhe të stafit të përgatitjes dhe 

përpunimit të materialeve); 

- Implementimi i IPA që sigurisht do të ketë edhe vështirësi, duke pasur parasysh 

që do të jetë viti i parë i aplikimit; 

- Bashkëpunimi me IEKA dhe SHKÇAK, me synim forcimin e kapaciteteve për 

Auditimin dhe dhënien e opinioneve mbi Pasqyrat Financiare, pas miratimit 

definitiv të Ligjit të ri të KLSH nga Kuvendi; 

- Konkludimin e Marrëveshjeve të Bashkëpunimit me SAI-et e rajonit (Bullgari, 

Serbi, Greqi); 

- Implementimi me projekte konkrete i marrëveshjeve të bashkëpunimit me OJF-
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të dhe shoqatat e Profesionisteve të fushës; 

- Bashkëpunim konkret me përfaqësitë e Bankës Botërore dhe OSBE në Shqipëri, 

për mundësinë e projekteve të përbashkëta për zhvillimin e kapaciteteve 

audituese; 

- Ngritja në një nivel me të vërtetë shkencor e kumtesave të audituesve të KLSH 

në Konferencën e katërt shkencore të KLSH-së,në vjeshtën e vitit 2015. 

- Ruajtja e nivelit të shkrimeve të Revistës Shkencore të KLSH-së dhe përmirësimi  

i tyre, në mënyrë që Revista të ruajë karakterin e saj shkencor dhe emrin që ka 

krijuar.  

Në përfundim theksojmë se KLSH do të vazhdojë përpjekjet institucionale të cilat 

synojnë modernizimin dhe reformimin e institucionit me qëllim që të reflektojmë 

tiparet dhe standardet ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 

INTOSAI dhe fokusimin e veprimtarisë audituese me impakt, forcimin e 

llogaridhënies publike, të integritetit, transparencës institucionale.  
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Prezantimi “ Kontrolli i cilësisë në të ftohtë” i Kryetarit të Këshillit Kombëtar të 
Kontabiliteti”, Prof. Dr. Jorgji BOLLANO 

 

Mirëadministrimi dhe vlera e parasë së fondeve 

publike është bërë tashmë një refren i simfonisë 

së Menaxhimit të Financave Publike për vendet 

që aspirojnë integrimin evropian, aspiratë kjo që 

Qeveria Shqiptare prej disa vitesh e ka vënë në 

fokus të aktivitetit të saj. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit, si Institucioni më i lartë auditues shqiptar, luan një rol 

jetësor në ruajtjen e përgjegjshmërisë së Qeverisë ndaj Parlamentit dhe publikut 

për administrimin e fondeve publike si dhe siguron transparencën e veprimtarisë 

qeverisëse. 

KLSH është Institucioni i vetëm i përshtatshëm dhe me statusin për të ofruar një 

pamje të pavarur rreth cilësisë së menaxhimit të sektorit publik. Për këtë arsye 

KLSH duhet të ndërtojë kapacitetet e veta instuticionale dhe profesionale, të tilla që 

të përfshijnë proceset, aftësitë dhe njohuritë, strukturat dhe metodat e punës të 

nevojshme dhe që bëjnë të mundur realizimin e përgjegjësisë audituese të një 

cilësie në nivel mjaft të lartë. 

Menaxhimi i cilësisë mbetet një çështje kyç për profesionin e auditimit. INTOSAI ka 

adoptuar standardin ISSAI 40 për Institucionet Supreme të Auditimit, i cili përcakton se 

“SAI duhet të vendosë politika dhe procedura të projektuara për të nxitur një kulturë të 

brendshme, e cila pranon se cilësia është esenciale për të gjithë punën e vet4”.  

Në mbështetje të ISSAI 40 “Kontrolli i Cilësisë”, në zbatim të Urdhrit të Kryetarit të 

KLSH nr. 129, datë 25.11.2014 “Për Kontrollin e Sigurimit të Cilësisë”, u krijua Grupi 

i Shqyrtimit, në përbërje të të cilit u përfshinë ekspertë të jashtëm dhe auditues me 

kapacitete, aftësi dhe eksperiencë profesionale të përshtatshme për kryerjen e 

kontrollit dhe njëkohësisht duke ruajtur të pacënuar etikën dhe integritetin e 

procesit. 

Raporti i Kontrollit të Cilësisë ofron një pamje të përgjithshme të veprimtarisë 

rishikuese të auditimeve për vitin 2014. Raporti përfshin gjetjet e identifikuara, 

                                                           
4
 ISSAI 4, Parimi Bazë, ISSAI 20 “Parimet e Transparencës dhe Përgjegjësitë”, PS 
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dobësitë e vërejtura në nivel individual dosjesh por dhe në nivel institucional. Mbi 

të gjitha ky Raport jep disa mesazhe kryesore të cilat reflektojnë sfidat e auditimit 

që fillojnë që nga kufizimet e deri në pritshmëritë e publikut dhe Parlamentit ndaj 

punës audituese të Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

Grupi i Shqyrtimit të dosjeve të auditimit, i përbërë nga Kryetari, dy Zv. Kryetarë 

dhe tetë anëtarë, përzgjodhi në mënyrë rastësore 16 dosje auditimit të kryera dhe 

evaduara brenda muajit nëntor 2014. Dosjet e tjera të auditimit, të cilat janë ende 

në proces dhe që i përkasin realizimit të planit vjetor të auditimit, në zbatim të 

Urdhrit të sipërcituar, do të përzgjidhen për t’u shqyrtuar nga grupi i punës gjatë 

vitit 2015, menjëherë pasi këto praktika të jenë përfunduar, evaduar dhe arkivuar 

nga grupet përkatëse të auditimit. 

Gjithashtu, në Grupin e Shqyrtimit të Cilësisë, u përfshinë auditues me përvojë nga çdo 

departament auditimi si dhe për herë të parë u angazhuan ekspertë të jashtëm. Puna e 

tetë anëtarëve të këtij grupi është mbikëqyrur dhe koordinuar nga Kryetari i Grupit 

Prof. Dr. Jorgji Bollano dhe dy Zv. Kryetarët, znj. Albana Gjinopulli dhe z. Koço Sokoli. 

Në mbledhjen e parë të zhvilluar me anëtarët e Grupit të Shqyrtimit, Kryetari i 

grupit dhe dy Zv. Kryetarët bënë ndarjen përkatëse të dosjeve të përzgjedhura për 

shqyrtim, duke pasur parasysh që secili prej anëtarëve të grupit të shqyrtonte ato 

dosje auditimi që nuk i përkisnin departamentit të tij, si dhe duke marrë në 

konsideratë ngarkesën e punës dhe eksperiencën e audituesve në procesin e 

shqyrtimit. 

Gjatë fazës së shqyrtimit të dosjeve, e cila zgjati nga data 25.11.2014 deri më 

29.12.2014, Grupi i Shqyrtimit është mbledhur për të diskutuar punën e bërë dhe 

problematikat e hasura gjatë procesit shqyrtues. Për çdo dosje auditimi të 

përzgjedhur për shqyrtim, nga ana e grupit të punës janë organizuar dhe kryer një 

sërë ballafaqimesh me pjesëtarët e grupeve të auditimit të këtyre dosjeve si në 

fazën e shqyrtimit të dosjes ashtu edhe në fazën përmbyllëse.   

Për shqyrtimin e cilësisë së dosjeve, grupi i audituesve pati në dispozicion praktikën 

dokumentare të vitit të mëparshëm, por edhe tre tipe formularësh vlerësimi që i 

përkasin llojeve të auditimit (ligjshmërie–rregullshmërie, financiar dhe performancë). 

Në zbatim të Urdhrit të Kryetarit të KLSH, nr 129, datë 25.11.204, Raporti për 

Sigurimin e Cilësisë edhe për këtë vit do të shqyrtohet dhe do të analizohet nga çdo 

departament, ku përveç rezultateve dhe rekomandimeve të përgjithshme, do të 
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analizohen edhe dosjet e secilit departament. Gjithashtu, raporti i sigurimit të cilësisë 

dhe konkluzionet përkatëse bëhen pjesë e Raportit Vjetor të veprimtarisë së KLSH-së. 

Një nga faktorët që ka ndikuar pozitivisht në sigurimin e cilësisë së punës audituese 

për vitin 2014 është edhe përgatitja e studiuar e programit vjetor të veprimtarisë së 

KLSH-së që lidhet me punën e bërë në përcaktimin e prioriteteve të mundshme, 

argumentimin dhe përfshirjen në programin e auditimit të subjekteve të auditimit 

mbi bazën e vlerësimit të riskut dhe përcaktimit të materialitetit, duke i kombinuar 

këto auditime me detyrimet ligjore kushtetuese që ka KLSH-ja për auditimin 

periodik të tyre. 

Në hartimin e programit vjetor të auditimit të KLSH-së janë mbajtur në vëmendje 

edhe ankesat dhe kërkesat për auditim të bëra nga publiku dhe subjekti, si dhe 

është marrë në konsideratë interesi i lartë i publikut dhe medias për subjekte dhe 

çështje të veçanta. 

Hartimi dhe zbatimi i programeve të auditimit konform Rregullores së Brendshme 

të KLSH-së dhe manualeve të auditimit, përzgjedhja dhe përcaktimi i grupeve të 

auditimit me numrin dhe aftësitë e kërkuara që sigurojnë zbatimin e programit, 

nxjerrja e konkluzioneve të drejta dhe formulimi i drejtë i rekomandimeve, masat 

me karakter organizativ për përmirësimin e situatës të marra gjatë periudhës së 

auditimit, propozimet për përmirësimin e dispozitave ligjore e nënligjore, masat e 

marra nga subjektet për programimin e detyrave për zbatimin e rekomandimeve, të 

gjitha sa më sipër, flasin për një arritje të kënaqshme të sigurimit të cilësisë si dhe 

të rritjes së besueshmërisë së objektivitetit të konkluzioneve dhe vendimeve të 

strukturave drejtuese dhe zbatuese të KLSH-së. 

Referuar konstatimeve të dala nga shqyrtimi i dosjeve të auditimit, rezulton se 

krahas punës së bërë dhe rezultateve të arritura në drejtim të sigurimit të cilësisë 

në procesin e programimit, zbatimit, raportimit të përfundimeve të auditimeve dhe 

ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve, u konstatuan edhe disa nënvlerësime dhe 

mangësi në zbatim të kërkesave të përcaktuara në Rregulloren e Brendshme dhe 

Manualet e Auditimit, ndaj të cilave kërkohet të reflektohet me masa konkrete 

tekniko – administrative të qëndrueshme, të cilat do të influencojnë në arritjen e 

një niveli më të lartë të sigurimit të cilësisë në të gjithë veprimtarinë e KLSH-së. 

Në mënyrë të përmbledhur konkluzionet e sigurimit të cilësisë për 16 dosje 

auditimi të shqyrtuara, do të paraqiten më poshtë. 
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Metodologjia e vlerësimit  

Në përfundim të auditimit, ku nënkuptohet se auditimi ka ezauruar kërkesat 

optimale të ligjit, rregullores së brendshme dhe standardeve të auditimit, për secilin 

nga kriteret e vlerësimit të përshkruara në vijim do të jepet një opinion nëpërmjet 

dhënies së komenteve të shkurtra të shoqëruara me një vlerësim numerik nga 1 në 

4, ku 1=shumë mirë, 2=mirë, 3=mjaftueshëm dhe 4=jo mjaftueshëm. Shuma e 

vlerësimeve numerike pjestohet me numrin e kritereve që janë vlerësuar. 

Auditimi është një proces i cili kalon në tre faza: 

 Faza I – Faza e planifikimit të auditimit / Hartimi i Programeve të Auditimit 

 Faza II – Faza e Kryerjes së Auditimit 

 Faza III – Faza e Raportimit dhe Evadimit të Materialeve të Audituara 

Çdonjëra nga këto faza ka rëndësinë e vet por ajo që duhet kuptuar dhe mbajtur 

parasysh është rradha që ndiqet e cila është e lidhur në vetvete me ndikim që secila 

prej fazave ka tek të tjerat. Nuk mund të fillojë faza e dytë pa parashtrimin dhe 

zhvillimin e fazës së parë. Si në çdo proces tjetër, edhe në atë të auditimit, realizimi 

me sukses i fazës paraardhëse është përcaktues në realizimin e fazave të 

mëtejshme.  

Faza I - Faza e planifikimit të auditimit / Hartimi i Programeve të Auditimit 

Në këtë fazë janë parashikuar një seri rubrikash, të cilat nëse ndiqen dhe 

respektohen konform Rregullores së Brendshme dhe Standardeve të Auditimit 

përbëjnë një bazament të shëndoshë për zhvillimin  normal të fazës së dytë. Faza e 

parë nuk mund të realizohet pa siguruar një informacion të plotë mbi subjektin që 

do të auditohet. Nëse subjekti auditohet për herë të parë është më se e 

domosdoshme njohja me veprimtarinë e tij. Por edhe për subjektet që janë në 

vazhdimësi lind nevoja e njohjes së tyre pasi mund të kenë ndodhur ndryshime në 

aktivitetin kryesor të subjektit jo vetëm të natyrës sasiore por dhe strukturore. 

Të njohësh paraprakisht subjektin që do të auditohet, ndihmon dhe mundëson të:  

1. Përzgjidhet rradha e auditimit; 

2. Përcaktohet shifra e materialitetit;  

3. Vlerësohet risku; 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                    Analiza Vjetore  2014 

103 

 

4. Hartohet programi i auditimit; 

Çfarë rezultoi nga dosjet gjatë shqyrtimit të tyre, referuar fazës së parë të 

auditimit? 

1. Në një pjesë të mirë të tyre nuk ka një përcaktim të shifrës së materialitetit apo 

vlerësim të riskut. Në gjykimin tonë kjo mangësi është pasojë, nga njëra anë e mos 

sigurimit të një informacioni të nevojshëm mbi subjektin nga grupi i auditimit dhe 

nga ana tjetër, për arsye të paaftësisë së këtyre audituesve në këtë drejtim; 

2. Janë konstatuar mosrespektime të afateve apo shtyrje të auditimeve; 

3. Në disa dosje nuk figuron një material informues mbi ndarjen e detyrave mes 

anëtarëve të grupit të auditimit; 

Mangësitë e mësipërme kanë të bëjnë me mosrespektimin e standardeve të 

auditimit dhe Rregullores së Brendshme të KLSH-së, gjë e cila nuk duhet lejuar në 

një Institucion që auditon subjektet e tjera dhe pikërisht për zbatimin e 

ligjshmërisë. 

Madje në dosje të veçanta ka pasaktësi të tilla që flasin rëndom për mungesë 

vëmendjeje në plotësimin e dokumentacionit dhe dosjes. Përmend këtu p.sh, rastin 

e dosjes së subjektit ZVRPP, Kavajë. Programi i auditimit është hartuar pa 

grumbulluar më parë informacion për subjektin që do të auditohet, madje programi 

është i panënshkruar nga Drejtori i Përgjithshëm. Programi i auditimit mban datën 

21.11.2013 ndërkohë që takimi paraprak është kryer më datë 25.11.2013. 

Po kështu, në dosjen e subjektit ALUIZNI Durrës, programi i auditimit mban datën 

09.10.2013 ndërsa takimi paraprak është bërë më datë 11.10.2013, pra pas 

dërgimit të programit. 

Ndoshta ka ardhur koha për të bërë ndryshime edhe në Rregulloren e Brendshme 

të KLSH-së, për të reflektuar zhvillime që praktika i kërkon. Por, për sa kohë këto 

ndryshime nuk janë bërë në Rregullore, duhet respektuar rigorozisht ajo në fuqi. 

Vërehen mangësi edhe në referimin e bazës ligjore dhe nënligjore. Ka raste kur i 

bëhet referencë një akti ligjor të shfuqizuar si p.sh, i referohen ligjit 7661 “Për 

kontabilitetin” i viti 1993, i cili është shfuqizuar me daljen e ligjit 9228, datë 

29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”. Ose ka raste kur i bëhet 

referencë VKM 228, datë 13.04.2001 “Për dietat e Inspektorëve që dërgohen me 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                    Analiza Vjetore  2014 

104 

 

shërbim jashtë vendbanimit të tyre”, ligjit “Për administrimin, ruajtjen, 

dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale dhe monetare”, etj. 

 

Faza II - Faza e Kryerjes së Auditimit 

Para se të trajtohen mangësitë e vërejtura për këtë fazë, u pa e arsyeshme të 

ngrihet një problem që ne e konsiderojmë shqetësues. 

Inventarizimi – Pas regjistrimit në librat kontabël të të gjitha veprimeve kontabël 

dhe hartimit të bilanceve vërtetues, bëhet pyetja nëse mundemi të vazhdojmë me 

përgatitjen e pasqyrës së bilancit dhe pasqyrës së të ardhurave dhe shpenzimeve.  

Përgjigja është se, para se të përgatiten këto pasqyra duhet të kontrollohet nëse 

llogaritë e aktivit, detyrimeve dhe kapitaleve të veta paraqesin gjendjen reale të 

njësisë ekonomike, subjekt auditimi. Që të bëhet ky kontroll duhet të kryhet 

domosdoshmërish inventarizimi. Inventarizimi tregon dhe vërteton gjendjen reale 

pasurore të njësisë ekonomike. Pas inventarizimit të plotë, bëhet i mundur 

krahasimi i gjendjeve kontabël të siguruar nga librat kontabël me ato të konstatuara 

në inventarizim, e më pas mund të vijohet me hartimin e pasqyrave financiare. 

Sipas Ligjit 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, i 

ndryshuar, njësitë ekonomike duhet të kontrollojnë të paktën një herë në vit 

ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve, të detyrimeve dhe kapitaleve të veta 

nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementeve dhe të evidencës së tyre mbështetëse. 

Lind pyetja: Si e kanë trajtuar këtë problem grupet e auditimit? 

Theksojmë se përgjithësisht kjo çështje nuk është trajtuar, por dhe në ato pak raste 

kur është prekur, nuk është trajtuar mjaftueshëm. Nuk jemi të mendimit që grupet 

e auditimit të marrin pjesë në procesin e inventarizimit, pasi kjo është e pamundur 

të bëhet për shkak të kohës por edhe e paargumentuar sipas analizës kosto – 

përfitim. Por jemi të mendimit që grupet e auditimit duhet ta parashikojnë në 

programet e auditimit dhe të bëjnë verifikime nëse procesi i inventarizimit është 

kryer në njësinë ekonomike, subjekt auditimi. Informacioni për inventarizimin të 

merret qoftë edhe për vitin e mëparshëm nëse auditimi ka filluar në fillim të vitit 

pasardhës, duke kërkuar informacion më pas për sistemimin e diferencave 

inventariale. Gjithashtu, sugjerojmë se mund të bëhen sondazhe të ndryshme për 

artikuj të veçantë për të parë si është kryer inventarizimi. Më e pakta, nëse të tjerat 
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nuk janë të mundshme, duhet bërë një inventarizim i mjeteve monetare në ditën 

kur fillon auditimi. 

Në dosje janë vërejtur edhe mangësi të tjera gjatë procesit të shqyrtimit “në të 

ftohtë” për sa i përket fazës së dytë. P.sh, në dosjen e subjektit INSIG sh.a nuk ka 

mjaftueshëm dokumente që dëshmojnë metodat dhe teknikat të disa prej 

transaksioneve shumë materiale për llojin e aktivitetit të subjektit. E vetmja teknikë 

e përmendur në raport është “përzgjedhja e rastit”. Nuk gjendet në dosje një 

vlerësim për shifrën e materialitetit, riskut, teknika të tjera statistikore, etj. Por për 

hir të së vërtetës duhet thënë se ishte një nga dosjet model për sa i përket 

organizmit të materialeve brenda saj.  

Në dosje të shumë subjekteve të tjera mungojnë pyetësorët dhe intervistat. Në 

dosjen e subjektit “Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave të Shtetit”, për çështjet e 

dala gjatë auditimit, gjatë fazës së auditimit në terren nuk janë dokumentuar 

ballafaqimet, ku të jenë shtjelluar diskutimet dhe sqarimet e dhëna për problemet e 

dala nga auditimi siç kërkohet në Rregulloren e Brendshme Po në këtë subjekt, ka 

Akt Verifikime jashtë standardit pasi ky i fundit paraqet vetëm të dhëna dhe 

statistika pa dhënë bazën ligjore dhe nënligjore të shkeljes apo të ngarkojë me 

përgjegjësi ndonjë person. 

Gjithashtu, u gjetën shumë dosje pa dokumente që vërtetojnë mbajtjen e takimit 

përmbyllës pas përfundimit të auditimit në terren: si p.sh, dosje e auditimit të 

subjekteve:  

a) Komuna Farkë, Tiranë; 

b) Komuna qendër, Fier; 

c) Bashkia Elbasan; 

d) Universiteti Politeknik i Tiranës; 

e) Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave të Shtetit; 

Faza III - Faza e Raportimit dhe Evadimit të Materialeve të Audituara 

Formatet e raporteve të auditimit janë në përputhje me kërkesat e Rregullores së 

Brendshme të përcaktuar në pikat 10.6.6 “Raporti përfundimtar i auditimit” si dhe 

me dokumentin nr. 16 “Dokumente standarde të auditimit”. 
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Megjithatë është rasti të përmendin se edhe në këtë fazë janë vërejtur disa mangësi 

të cilat duhet të eliminohen në të ardhmen. Vërejtjet për këtë fazë kanë të bëjnë me: 

1. Mos kryerjen e takimeve të mirëkuptimit në nivel drejtuesish; 

2. Në dosjen e INSIG sh.a ka të meta në referencat e bëra sidomos për sa i përket 

rregullimeve kontabël. Vërehet në ndonjë rast edhe një qëndrim kontradiktor, pasi 

për të njëjtën çështje mbahen qëndrime të ndryshme; 

3. Në dosjen e “Bashkia Tiranë” dhe “INSIG” vërehen edhe raste të mos marrjes në 

konsideratë të disa observacioneve të cilat paragjykohen nga grupi auditues edhe 

kur në to ka fakte të mbështetura në evidencë; 

4. Në raportin përfundimtar të disa dosjeve pjesa përmbledhëse është trajtuar në 

mënyrë racionale duke i lënë vend trajtimit analitik në pjesën tjetër, gjë që nuk 

konstatohet në dosje të tjera. Një qasje e tillë shton sasinë por jo cilësinë e 

materialit. Ai bëhet i gjatë, i lodhshëm dhe humb rrjedhshmërinë e të kuptuarit prej 

përdoruesit të këtij informacioni. Do të ishte rasti mendojmë që të bëhet një 

rishikim i Rregullores për këtë qëllim duke marrë si referencë ato dosje ku raporti 

është model për t’u ndjekur; 

5.  Në përfundim mund të themi se takimet paraprake dhe takimet përmbyllëse me 

të interesuarit e subjektit që auditohet do të rrisin nga ana cilësore gjithë procesin e 

auditimit. 

Rekomandimet 

A. Faza e Planifikimit të Auditimit 

1.  Për mbarëvajtjen e punës audituese, hartimin e një programi auditimi sa më të 

plotë dhe përdorimin sa më racional të burimeve njerëzore e materiale, grupet e 

auditimit të marrin masa për zbatimin e Rregullores së Brendshme; 

2.  Nga drejtuesit e departamenteve të merren masa dhe të kihet parasysh në 

përcaktimin e grupeve të auditimit përdorimi më racional i planifikimit të burimeve 

njerëzore. Në planifikimin e burimeve njerëzore të vlerësohet që në auditim krahas 

numrit të përshtatshëm të audituesve të caktohet edhe stafi me aftësitë dhe 

eksperiencën e duhur, në mënyrë që cilësia e aftësive të grupit t’i përgjigjet 

kompleksitetit të auditimit. Mos shfrytëzimi optimal i burimeve njerëzore ka sjellë 

shtimin apo pakësimin e anëtarëve të grupit pas hartimit të programit të auditimit; 
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B. Faza e Kryerjes së Auditimit 

1. Gjatë punës audituese në terren, audituesit duhet të marrin masa për hartimin e 

Akt Verifikimeve dhe Proces Verbaleve në përputhje me kërkesat për hartimin e 

dokumenteve sipas Rregullores së Brendshme të vitit 2012. Nga shqyrtimi vihet re 

se hartimi i Akt Verifikimeve dhe Proces Verbaleve nuk është bërë në përputhje me 

parashikimet e Rregullores pasi ka raste të tilla si:  

 Për shkelje të identifikuara nuk është përdorur referenca e duhur ligjore 

(përcaktimi jo i saktë i ligjit, i nenit apo paragrafit, madje në disa raste mungon fare 

referenca ligjore); 

 Nuk është përcaktuar përgjegjësia për personat përkatës që kanë kryer shkeljen; 

 Në rastet e përcaktimit të përgjegjësisë, ka raste të mungesës së argumentit 

bindës për personin që është ngarkuar me përgjegjësi. 

C. Faza e Raportimit dhe Evadimit të Materialeve të Auditimit 

1.   Grupet e auditimit duhet të marrin masa për trajtime sa më të plota e të qarta 

për observacionet e sjella nga subjektet dhe personat e ngarkuar me përgjegjësi. Në 

disa raste në dosjet e shqyrtuara, nuk janë dhënë sqarime të plota për 

Observacionet e bëra për Projekt Raportin, ku duhet të përshkruhet shkurt thelbi 

dhe përmbajtja e Observacionit dhe argumentimi me dispozita ligjore kur nuk 

merret në konsideratë, e që për observacionet e pabazuara të mos përdoret thjesht 

fraza “nuk qëndron ky observacion”. Sa më sipër duhet bërë me qëllim përforcimin 

e konkluzionit të audituesve për shkeljet e konstatuara, rritjen e sigurisë dhe 

besueshmërisë së konkluzioneve dhe rekomandimeve të auditimit, kërkesë kjo e 

parashikuar edhe në nenin nr 6 të ligjit për KLSH dhe pikat 10.5.6 / 10.5.6.2 të 

Rregullores së Brendshme; 

2.   Grupet e Auditimit duhet të marrin masa për të përmirësuar trajtimin më të 

plotë të drejtimeve të programit të auditimit ku mungojnë gjetjet dhe konkluzionet. 

Projekt Raportet e Auditimit dhe në veçanti Raportet Përfundimtare janë shumë të 

gjata dhe hartohen si një kopje e thjeshtë e Proces Verbaleve dhe Akt Verifikimeve 

të mbajtura gjatë procesit të auditimit. Përshkrimi i zbulimeve në Raportin 

Përfundimtar të auditimit duhet të jenë më konciz dhe jo një kopje e Projekt 

Raportit, kërkesa këto të përcaktuara në Rregulloren e Brendshme, pika 10.6.6.4; 
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3.   Grupet e auditimit duhet të marrin masa për të faktuar realizimin dhe takimet 

përmbyllëse me subjektin para hartimit të Projekt Raportit ku ballafaqohen deri në 

fund çështjet e dala gjatë auditimit. Në disa raste ballafaqimet nuk janë 

dokumentuar mirë dhe në disa raste nuk janë dokumentuar fare, në kundërshtim 

kjo me pikën 10.5.5 të Rregullores së Brendshme; 

4.  Nga grupet e auditimit të merren masa që në Projekt Vendim, për shkeljet e 

rënda ligjore të konstatuara, të propozohen masa disiplinore për të gjithë personat 

e ngarkuar me përgjegjësi, për arsye se në disa raste u konstatua se masat e 

rekomanduara nuk janë në përputhje me shkeljet e konstatuara. Pra nuk janë 

vlerësuar në shkallën e duhur nga grupet e auditimit dhe drejtuesit e departamentit 

rastet e konstatimit të shkeljeve dhe përcaktimit të masës së rekomanduar dhe të 

përgjegjësisë të personave përkatës, veprim ky në kundërshtim me nenin 16, 

paragrafi 3 i ligjit organik të KLSH-së dhe Rregullores së Brendshme; 

5.  Nga Drejtorët e Departamenteve dhe nga Kryeaudituesit të merren masa për 

të plotësuar dokumentin 17 “Vlerësimi i cilësisë së kontrollit”, për arsye se në 

shumicën e dosjeve ky formular mungon, veprim ky që bie në kundërshtim me 

nenin 10.6.8 (Aneksi 2 – Dokumente dhe Formularë standard të auditimit të 

ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare); 

6.  Përgjegjësi i grupit të auditimit dhe anëtarët e grupit, të marrin masa për të 

plotësuar dosjen e auditimit me letrat e punës dhe shënimet e mbajtura nga 

audituesi, për arsye se në shumicën e dosjeve të shqyrtuara mungonin këto letra, 

veprim ky që bie në kundërshtim me nenin 10.7, pika 2.3 dhe 6 Formularë 

Standard; 

7.  Me qëllim përmirësimin e paraqitjes sa më cilësore të materialeve të auditimit 

dhe evitimit të problematikave të hasura gjatë zbatimit të rregullores, duhet të 

përmirësohet Rregullorja e Brendshme si dhe të plotësohen Formularët Standard 

që përmban kjo Rregullore; 

Në përfundim, për 16 dosje të përzgjedhura, nga shqyrtimi rezultoi se 13 dosje janë 

vlerësuar me 2 (mirë) dhe 3 dosjet e tjera me vlerësimin 3 (mjaftueshëm). 

 

 

 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                    Analiza Vjetore  2014 

109 

 

Rekomandim i përgjithshëm 

Në zbatim të Rregullores së Brendshme të Organizimit dhe Funksionimit të KLSH-së, 

qëllimi i shqyrtimit për sigurimin e cilësisë së punës audituese është që drejtuesit e 

lartë të Institucionit të marrin siguri të arsyeshme që auditimet janë kryer në 

përputhje me standardet dhe metodat e miratuara dhe në zbatim të detyrimeve 

kushtetuese dhe ligjore. 

Duke vlerësuar performancën e arritur në drejtim të përmirësimit të sigurimit të 

cilësisë së punës audituese, si dhe duke reflektuar ndaj të metave e mangësive të 

vërejtura gjatë shqyrtimit të dosjeve të auditimit për kontrollin e sigurimit të 

cilësisë, për përmirësimin e punës në të ardhmen vlerësojmë se: 

Zbatimi i këtij procesi shqyrtimi shtron kërkesa për të identifikuar dhe pasqyruar 

objektivisht mangësitë, përmirësimet që duhen bërë dhe masat që duhen marrë 

për përmirësimin e punës në të ardhmen.  

Prandaj grupi i shqyrtimit ka një rekomandim të përgjithshëm: 

Është detyrë e drejtuesve të departamenteve që konkluzionet dhe rekomandimet 

e raportit të sigurimit të cilësisë të trajtohen në analizat e departamenteve dhe të 

mbahen parasysh në vlerësimin vjetor të punës së kontrollorëve. 
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Prezantimi  “ Mbi rezultatet e procesit të Mini Peer Review mbi zbatimin  e 
ligjshmërisë në rekrutimin e stafit të KLSH-së” i Drejtuesit të Institutit G&G grup, 

Prof.Dr. Sazan GURI 

 

Në këtë material do të njiheni me Auditimin e 

ushtruar nga Auditimi i Jashtëm në 

Departamentin e Burimeve Njerëzore të 

Kontrollit të Lartë të Shtetit. Materiali 

përcakton: Planifikimin e Veprimtarisë, 

Qëllimin, Objektin, Metodologjinë e përdorur,  

Metodat, Teknikat, Informimin dhe 

Komunikimin, Projekt Raportin, Raportin Final 

dhe Rekomandimet e dala si rezultat i 

auditimit në përudhen Janar 2015.  

Paraqitja dhe transparenca e veprimtarisë së ushtruar në këtë Departament i 

shërben forcimit të Pavarësisë, Paanësisë, Integritetit, Eficencës, Efektivitetit, 

Ekonomiciteti, në përputhje me Kushtetutën e Shqipërisë, ligjin e KLSH, Rregulloren 

e saj, Kodin e Etikës, dhe Standardeve Ndërkombëtare, INTOSAI, EUROSAI, IFAC, 

GAO, dhe standarde të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat i vinë në 

ndihmë veprimtarisë së KLSH, por edhe partnerëve që bashkëpunojnë me të. 

Ky auditim i Kontrolli të Lartë të Shtetit, vjen në kuadër të objektivave të 

parashtruara në Planin Strategjik të Zhvillimit 2013-2017, në zbatim të standardeve 

ndërkombëtare të auditimit (INTOSAI, EUROSAI) dhe praktikave më të mira 

evropiane, si një ndër sfidat kryesore të tij ka përcaktuar përmirësimin e cilësisë 

dhe shtimin e numrit të auditimeve edhe në këtë fushë, çka përbën një nga sfidat 

më madhore të KLSH. Raporti do të mbështetet kryesisht në këto ligje: 

 Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë; 

 Ligjin për KLSH-në  nr. 8270, datë 23.12.1997  ndryshuar me  ligjit nr. 

8599.01.06.2000;   

 Ligjin për Nëpunësin  Civil nr. 152/2013; 

 VKM nr. 532, datë 06.08.2014;, 

 Rregulloren  e Brendshme e KLSH-së; 

 Standardet Kombëtare; 
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 Standarde Ndërkombëtare (INTOSAI, EUROSAI, SAI, etj). 

Të gjitha sa më sipër janë në harmoni me parimet kushtetuese dhe të së drejtës. 

1.  Rëndësia e një auditimi 

1.1 Kuptimi dhe dobia e një auditimi të brendshëm 

I gjithë ekipi e ka konsideruar këtë auditim si një sfidë reale, jo vetëm për zhvillimin 

e moduleve të kërkuara nga strategjia, por paralelisht, auditimi hap drejtime të reja 

për kontrolle e këshillime të mëtejshme, deri në ballafaqime ligjore dhe njëherazi 

shërben si manual për zbatimin e metodave të reja të trajtimit të mënyrës së 

rekrutimit të burimeve njerëzore nga ana e KLSH-së.  

 Koha është për të bërë një zhvillim ndryshe, më të fokusuar, më të koordinuar dhe 

më të përgjegjshëm. Besojmë se objektivi dhe qëllimi i këtij auditimi është një 

mundësi për të  kuptuar/standardizuar edhe më mirë përformancën e këtij 

Institucion Kushtetues i një rëndësie të veçantë, si pjesë ndërvepruese në 

strukturën institucionale të së drejtës publike në Interes Publik.  

Ne shpresojmë se ky auditim do të jetë një burim i çmuar për të gjithë palët e 

interesuara. Ky Raport Auditimi specifik për mënyrën e rekrutimit të burimeve 

njerëzore nga ana e KLSH-s, do të  jetë dhe do të shërbejë si një fakt juridik i bazuar 

mbi parimin e ligjshmërisë dhe parimeve të tjera të së drejtës. 

 Ky auditim është instrument kontrollues dhe garantues për këtë veprimtari dhe 

institucion, duke kujtuar edhe shprehjen e filozofit  konstitucionalit, Hans Kelzen se 

”Struktura përcakton Superstrukturën ”. 

1.2 Përmbajtja e auditimit 

Mbas informacionit të marrë nga KLSH-ja, i bërë publik dhe transparent në faqen 

zyrtare të tij dhe në media të shkruara (gazeta) për rekrutime të reja nga 

administrate e këtij institucioni, ne si autoritet i përcaktuar për kontrollin e kësaj 

veprimtarie, u vumë në lëvizje për hartimin e Planit të Punës me objekt: verifikimin, 

analizimin dhe konkludimin e kësaj veprimtarie në kuadrin e  zbatimit të Parimit të 

Ligjshmërisë nga ana e Departamentit Burimeve Njerëzore dhe Departamenteve të 

tjerë përgjegjës nga institucioni  KLSH-së.  

Metodologjia e përdorur në auditim ishte ajo e përzgjedhjes rastësore dhe analitike 

e dokumentacionit, për të tre kategoritë e  propozuara  si më poshtë nga KLSH. 

Metoda  e përzgjedhur është ajo e kontrollit fizik të dokumentacionit. 
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1. Rekrutim për funksionin e audituesit me arsim të lartë në  fushën e Drejtësisë    

(juridik).  

2. Rekrutim  për funksionin e audituesit me arsim të lartë në fushën ekonomike. 

3. Rekrutim për funksionin e audituesit me arsim të lart inxhinier elektronik 

(informatik). 

Në datat 07, 15, 20, 21 Janar 2015,  u auditua në lidhje me veprimtarinë dhe 

mënyrën e rekrutimit të burimeve njerëzore nga ana e institucionit të KLSH-së në 

kuadër të strategjisë 2013-2017 të  përcaktuar nga ky Institucion për vitin 2014.  

 U analizuan metodikat dhe metodologjitë e përdorura për rekrutimin e 

burimeve njerëzore në këtë institucion.  

 U analizuan të gjitha veprimtaritë që kanë lidhje me objektin dhe qëllim e 

auditimit, brenda së drejtës. 

Për më konkretisht:  

 U audituan njoftimet në gazetat e “Koha Jonë” dhe “Gazeta Shqiptare” për 

vendet e lira të punës nga KLSH. 

 U auditua dokumentacioni i paraqitur nga kandidatët konkurrent në fazën 

parakualifikuese. 

 U audituan  pjesëmarrja në testimin me gojë, testimin me shkrim, 

dokumentacioni i gjuhëve të huaja. 

 U verifikua ndjekja e fazave para kualifikuese për  kandidatët  konkurrent  nga 

ana e  Departamenti të  Burimeve Njerëzore.  

 U  ushtrua kontrolle mbi pikët e mara në fazat e ndryshme të konkurimit të 

kandidatëve.  

 U audituan  pikët që vlerësonin kandidatët fitues dhe jo fitues. 

  U auditua mënyra e njoftimit të kandidatëve fitues dhe jo fitues.  

 U auditua procedura në tërësinë e vetë, bashkë me rregulloren e brendshme të 

KLSH-s, të harmonizuara me ligjet dhe VKM-n e mësipërme, si dhe me 

standardet kombëtare dhe ndërkombëtare.  

Kontrolli i ushtruar nga ana e audituesve në KLSH u udhëhoq nga fryma e  

bashkëpunimit korrekt, ligjor dhe në përputhje me etikën të institucionit të KLSH-së.  

1.3 Pyetje drejtuar Departamentit të Burimeve Njerëzore (DBNJ) të KLSH 
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Mbështetur në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë,  neni 162,163 164 dhe në ligjin 

e Kontrollit të Lartë të Shtetit (KLSH) nr. 8270, datë 23.12.1997, ndryshuar me  ligjin nr. 

8599 datë 01.06.2000, në Ligjin për Nëpunësin Civil nr 152/2013 dhe me rekomandimet 

e VKM nr. 143, datë 12.03.2014, parashtrojmë këto kërkesa dhe pyetje si më poshtë: 

Pyetja nr. 1- Sa ka qenë numri i konkurrentëve të përzgjedhur nga DBNJ dhe a janë 

njoftuar konkurrentët jo fitues nga DBNJ, duke i parashtruar edhe arsyet e 

mospranimit për konkurrim edhe për konkurrentët  jo fitues? 

Pyetja nr. 2 - A ka pasur raste të pranimit të konkurrentëve në administratë, kur 

kanë pasur më pak se 70 (shtatëdhjetë) pikë ose 70%  të pikëve të totalit të 

përcaktuar, prej 100 (njëqind) pikësh sipas ligjit dhe kur kandidati nuk ka marrë më 

shumë së 40 (dyzetë) pikë ose dyzet përqind të pikëve në testin me shkrim, a i është 

nënshtruar testit me gojë? 

Pyetja nr.3 - Sa ka qenë numri i rekrutimeve nga DBNJ nga lista  paralele (ose list 

pritje) dhe a janë respektuar kriteret e ligjit për Nëpunësin Civil 152/2013 dhe VKM 

143/2014 dhe ligjeve të tjera? 

Pyetja nr.4- A ka pasur kandidatë që janë kualifikuar për konkurrim dhe shpallur 

fitues, kur nuk plotësojnë kriteret e listës së dokumenteve që duhet të plotësojë 

kandidati, sipas VKM 143/2014 dhe ligji për Nëpunësin Civil  nr152/2013? 

Pyetja nr. 5- A ka pasur raste, kur janë rekrutuar në administratë persona me 

vërtetim gjyqësor që rezulton i dënuar? 

Pyetja nr. 6 - A janë pranuar nga DBNJ persona jashtë kritereve të përcaktuara nga 

Legjislacioni i mësipërm dhe mbi çfarë baze ligjore është mbështetur pranimi i tyre, 

qoftë si konkurrent a,  si fitues dhe jo fitues? 

2. Metodologjia  dhe metoda e përdorur 

2.1  Përzgjedhja 

Grupi auditues, gjatë kontrollit në Departamentin e Burimeve Njerëzore konstatoi se 

puna për rekrutimin e specialistëve të rinj është kryer mbi bazën e përzgjedhjes 

rastësore të dokumentacionit, për kategoritë e propozuara si më poshtë nga KLSH-ja. 

Nga ky Departament, bazuar dhe konform të gjitha standardeve është bërë njoftim për:  

- Rekrutim për funksionin e audituesit me arsim të lartë në  fushën e drejtësisë.  

- Rekrutim  për funksionin e audituesit me arsim të lartë në fushën ekonomike. 
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- Rekrutim për funksionin e audituesit me arsim të lart inxhinier elektronik 

(Informatikë). 

Metodologjia përdorur  ka qenë:  Analitike dhe rastësore. 

Metoda e punës ka qenë:  Kontroll fizik i dokumentacionit përkatës. 

2.2 Auditimi  - faza parakulifikuese  

Fazat  nëpër të cilat ka kaluar parakualifikimi i kandidatëve janë si më poshtë: 

Publikimi i vendeve vakante: Njoftimet në gazeta dhe në faqen Web të KLSH-së  i 

vendeve të  lira të punës. 

Paraqitja e dokumentacionit: Dokumentet e paraqitura nga kandidatët konkurrent 

në fazën  parakualifikuese.  

Verifikimi: Ndjekja e fazave para kualifikuese për kandidatët konkurrent nga ana e 

DBNJ dhe përzgjedhja e kandidatëve që do të testoheshin me shkrim dhe me gojë.  

2.3  Auditimi  i testeve 

Auditimi i testeve është realizuar duke u mbështetur mbi pikët e mara në fazat e 

ndryshme të konkurrimit të kandidatëve, mbi pikët që vlerësonin kandidatët si  fitues 

ose jo fitues, si dhe mbi mënyrat e njoftimit të kandidatëve fitues dhe jo fitues. 

Auditim i procedurës  

Auditimi i kryer nga grupi është mbështetur:  

 në rregulloren e brendshme të KLSH-s ; 

 në ligjin për Nëpunësin Civil dhe VKM-ne e dal në zbatim të LNC;   

 në standardet kombëtare;, 

 në  standardet ndërkombëtare si: INTOSAI, EUROSAI, ISSAI, SAI, GAO, etj. 

Gjetje në lidhje me auditimin e kryer  

Në lidhje me konkurrentët për vendet vakante, mendojmë se ata duhet të kishin 

njohuri horizontale edhe më të plota, për të treguar një profil të lartë njerëzor, 

sepse shpesh ato ishin të pamjaftueshme. Pjesa më e madhe e tyre vinin me njohuri 

jo të plota mjedisore. Nga ana tjetër mund të pretendohej edhe më tepër nga 

komisionit,  për një etikë dhe komunikim absolut. Së fundi mund të themi se nga 

ana e KLSH-së duhet të kishte përpjekje për thithje të ekspertëve senior të fushave 

inxh. Urbane, Minierë, Procese HK, Arkitekt ekspertë, për të cilët KLSH ka nevojë 

për kryerjen e një pune profesionale audituese.   
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4. Përfundime dhe rekomandime nga auditimi 

4.1 Përfundime 

1. Nga ky auditim vërejmë se janë respektuar në mënyrë korrekte dhe ligjore 

standardet, rregulloret dhe procedurat e kërkuara në përcaktimet ligjore apo aktet 

nënligjore, të cilat kanë qenë mjaft transparente për kandidatët konkurrues për 

vende të lira pune si  auditues në Institucionin e Kontrollit të Lartë të Shtetit.  

2. Ky raport e mbështet nxjerrjen e konkluzioneve të tij mbi Ligjin për KLSH-në, nr. 

8270, datë 23.12.1997, ndryshuar me  ligjit nr. 8599, dt. 01.06.2000; Ligji për 

Nëpunësin  Civil nr. 152/2013; VKM nr. 532, datë 06.08.2014; Rregulloren e 

Brendshme të KLSH-së; Standarde Ndërkombëtare (INTOSAI, EUROSAI, ISSAI, 

SAI,etj) dhe Standarde Kombëtare, dokumente këto në harmoni me parimet 

Kushtetuese dhe të së Drejtës 

3. Një formë për tu vlerësuar është rekrutimi i burimeve njerëzore nga ana e 

institucionit në fushën e teknologjisë së avancuar ose elektronike, e cila i vjen në 

ndihmë të fushës së auditimit për një auditim më eficent, efikas, të përfshira në 

konceptin e ekonomicitetit.  

4. Përzgjedhja e kandidatëve do ti japë  shtysë punës audituese të KLSH-së për një 

qeverisje dhe administrim më të mirë dhe të përgjegjshëm të së parasë publike, si 

kërkesë dhe detyrim ndaj Interesit Publik, por edhe ndaj kushteve të globalizimit që 

paraqesin sfida.  

4.2 Rekomandime 

1. Të thellohet puna e trajnimit të stafit dhe kandidatëve të rinj në fushën, sa vertikale 

dhe atë horizontale;  

2. Angazhimi i KLSH për hapje kundrejt publikut, sot të kërkon mekanizma shtesë për 

një informim e formim me të gjerë të tij;  

3. Përditësimi i teknologjisë kërkon edhe njerëz të përditësuar;  

4. Mund të vazhdojë Analiza Vjetore në Rrethe, duke ndikuar në vëmendjen ndaj tyre;  

5. Analiza e riskut, përcaktim  i materialitetit, analizave e kostove përfituese dhe 

vlerësimet mjedisore mund dhe duhet të përbëjnë gjeneratën e re të Auditimeve të 

KLSH-së. 
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Prezantimi “Prezenca e audituesve të KLSH-së në shtypin e shkruar” i  

Prof.Dr. Ago NEZHA. 

 

Të nderuar pjesëmarrës në këtë 

Analizë të KLSH! 

I nderuar Kryetar, Dr.Bujar Leskaj! 

Zonja dhe zotërinj! 

Më lejoni që të paraqes para jush 

disa refleksione që përcjellin mediat 

e shkruara në harkun kohor prej një 

viti, që rrjedhin nga veprimtaria juaj 

në terrenin konkret të auditimit të 

institucioneve shtetërore.  

Dalja e audituesve të KLSH-së me opinionet e tyre në shtypin e shkruar publik 

shqiptar, për vitet 2013-2014, përbën një  risi shumë të këndshme jo vetëm për 

mua si publicist po se po, por edhe për të gjithë gazetarët dhe analistët që merren 

me shtypin periodik, si dhe për tërë opinionin e shëndoshë qytetar. Sigurisht, që kjo 

performancë mediatike ka qenë e mirëpritur dhe e  vlerësuar me nota pozitive dhe 

nga lexuesi shqiptar, pse shihet që vetë gazetat janë të interesuara dhe i presin me 

kënaqësi shkrimet që kanë për autor ekspert të auditimit të KLSH.     

Jam përpjekur për analogji të gjej shembuj të ngjashëm ne institucione të tjera 

kontrolli në shkallë evropiane e me gjerë, të kontrollorëve suprem që japin 

konsiderata, mendime e vlerësime në faqet e shtypit të vendit përkatës. Por ende 

nuk kam gjetur një model ku të përfaqësohen problematikat më shqetësuese të 

shoqërisë në tranzicion. Ka pasur raste të shprehura, që krahas reflektimeve që 

kanë përcjellë vetë audituesit, të paraqesin interesim të pavarur organe të 

ndryshme të shtypit nëpërmjet intervistave të adresuara, që kanë kërkuar vetë 

redaksitë e gazetave, për problemet që janë evidentuar gjatë një kontrolli specifik. 

Sigurisht, që për raste të veçanta që kanë të bëjnë me politikat e institucionit të 

KLSH-së,  përgjigjet marrin atribute të autoriteteve të larta, që në rastin konkret 

janë të përfaqësuara nga zëdhënësi i shtypit i institucionit, ose nga vetë kreu i tij.  
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Kjo transparence e plotë e institucionit të KLSH, ka bërë të mundur që të 

evidentohet veprimtaria e tij në të gjitha nivelet shtetërore dhe shoqërore, si në 

rrafshin vertikal ashtu edhe atë horizontal. Të gjitha kontrollet që kryen KLSH-ja, i ka 

të pasqyruara në faqen e vet të internetit dhe lexuesi ka privilegjin që të gjejë aty 

informacion për të gjithë sektorët që paraqesin interes. Por për Kryetarin dhe stafin 

e tij aktiv, këto sinjale nuk e ezaurojnë misionin dhe përgjegjësin që mbartin individ 

të veçantë në sqarimin e problematikave, pa u njohur me efektivitetin përfundimtar 

të gjithë strukturave që veprojnë si ansambël në këtë institucion të lartë. Nga 

vëzhgimet e bëra në aparencë, kam gjetur shkrime, trajtesa  dhe analiza të 

punonjësve të KLSH-së, që ndjekin një dinamikë progresive duke filluar nga muajt e 

parë të vitit 2013 e në vazhdim. Pa folur për anën sasiore, ajo që më ka bërë 

përshtypje dhe impresionuar, ka qenë sfondi analitik, larmia dhe gama e gjerë e 

tematikave që trajtojnë, shembujt që sjellin nga puna dhe veprimtaria e tyre, si dhe 

shifrat, ballafaqimet, krahasimet, mendimet, analizat dhe propozimet e 

rekomandimet për të ndryshuar gjendjen dhe përmirësuar situatat kritike. 

Pa pretenduar të bëj bilancin e një pune intensive një vjetore, dëshiroj të sjell në 

vëmendjen tuaj disa tituj te këtyre shkrimeve, pa përmendur autorët përkatës. Di se 

janë me shume se 50 kontrollore të këtij institucioni, që e kanë “provuar penën” 

gjatë vitit që kaloi. Por më lejoni, të nderuar auditues, të përmend disa tituj 

shkrimesh që kanë prekur nervin kryesor të problematikave dhe që më kanë lenë 

mbresa për sensibilitetin që paraqesin, audiencën që përfaqësojnë,  për 

kompetencën që tregojnë, si dhe për saktësinë e argumenteve që trajtojnë, por 

njëkohësisht edhe për thellësinë e analizës dhe gjetjeve të artikull-shkruesve.  

Tematika është shumë e gjerë, por po prezantojmë disa nga temat më 

përfaqësuese që janë: 

 Performanca e mirë e KLSH së, jo si suksesi i motorit të Titanikut; 

 Për një projekt kombëtar në luftën kundër korrupsionit; 

 KLSH, mendësia e të qenit shërbestar; 

 KLSH,  gardiani i fondeve publike; 

 Ja përse nuk duhet të rritet mosha e pensionit;   

 Auditimi i prokurimeve, ndihmë apo ndëshkim; 
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 Absurdi i diplomave te universitetit publik; 

 Tenderat pa fonde rrisin borxhin e Shtetit; 

 Jo, KLSH nuk kërkon të auditojë privatë! 

Përmenda disa tituj shkrimesh me sensibilitet gjithëpërfshirës, por ka me qindra të 

tjerë që rrokin problematika intime. Kruajua dhe profesionalizmi i kontrolloreve të 

KLSH-së që kanë treguar në shtyp, ishte një risi dhe për vetë kulturën publicistike të 

vendit. Shumë të quajtur “analiste”, që unë do ti quaja pjesërisht oportunist, për 

vetë profilin e tyre partiak, të majtë apo të djathtë qofshin, duke u ballafaquar dhe 

vendosur përballë argumenteve dhe informacionit të bollshëm të ofruar nga ju si 

auditues, u stepën dhe dolën jashtë orbitës së shtypit Shqiptar, me anë të 

bombardimeve me pseudo-argumentet dhe të sharat e llomotitjet e tyre. Dua të 

them, se ju me kurajë profesionale përçuat në shtyp thellësinë e argumentit, 

veçanërisht atij  ekonomik, gjë që ka munguar dhe ende mungon në shtypin tonë të 

shkruar.  

Vijimësia e kësaj risie, që ka hyrë në vitin e tretë, po rritet dhe po shndërrohet në 

një traditë të pasur, që është e dukshme. Nga artikujt që kam lexuar, konstatoj në 

shumicën e rasteve një rritje të cilësisë së prezantimit të argumenteve, dhënies së 

informacioneve të pasura për temën që flitet, si dhe gjuhës së kultivuar të përdorur 

nga kontrollori artikull-shkrues. Gjithnjë e më shumë, ju po i shmangeni 

stereotipave të shkrimeve të gjata klishe, me një stil të fjetur parazitar dhe gjuhë të 

rënduar teknike. Artikujt tuaj dëshmojnë se po sjellin në faqet e gazetave 

problematika të qarta dhe zgjidhje të ofruara për secilën problematikë.  

Shoh po ashtu dhe një ndërthurje të mirë të  eksperiencave mes kontrollorëve më 

me përvojë dhe audituesve të rinj. Harmoninë e brezave dhe kombinimin e 

eksperiencave do ta quaja çelësin e suksesit të një institucioni. Ky defekt vërehet në 

instancat e larta të qeverisë. Vendet e zhvilluara perëndimore eksperiencën e 

vlerësojnë me pagesë, ndërsa në Shqipëri nuk e duan as falas. Ideologu ynë i shquar 

Sami Frashëri thotë: “Në qoftë se ka dy filozofë që nuk gabojnë, njëri nga këta është 

eksperienca”.  

Një veçanti që dua të theksoj për KLSH-në, është krijimi i traditës nëpërmjet 

botimeve që grumbullojnë dhe ruajnë eksperiencën dhe e lenë atë trashëgimi për 

brezat e ardhshëm. Të botosh për tre vjet rreth 35 tituj nga puna në institucion, me 

një staf të kufizuar,është një vlerë për të gjithë kolektivin dhe për drejtuesin e 
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institucionit, që ka udhëhequr me shembullin e tij personal. E shkruara mbetet, e 

folura ikën, fluturon, thotë latini. Me këto botime vjetore, ruajmë ligjësitë 

dialektike, se duke mohuar dhe pohuar, lemë një trashëgimi për brezat që do vijnë 

më pas.  

Kam parë enkas shkrime me vlerë, që kur kam pyetur për autorët, më kanë thënë se 

janë përgatitur nga auditues fare të rinj. Kjo përbën një risi, që duhet vlerësuar.  

Dua të theksoj dobinë e larmisë së tematikave dhe freskinë që keni sjellë në shtypin 

shqiptar. Temat me spektër të gjerë si: çështjet për llogaridhënien publike, 

integritetin e qeverisjes dhe rritjen e transparencës, respektimin e rregullave të 

etikës, problematikat e vjeljes së të ardhurave nga tatimet dhe doganat, të 

administrimit të pushtetit vendor dhe taksave vendore, përparësitë në luftën 

kundër korrupsionit, etj, janë trajtuar rrallë ose cekët në shtypin tonë. Jeni të ftuar, 

madje të lutur të vijoni me shkrimet tuaja, si një domosdoshmëri që e kërkon 

realiteti ynë i deformuar. Po nuk i trajtuat ju këto tema që kërkojnë dije dhe 

profesionalizëm, s’kanë tagër pothuajse asnjë nga gazetarët apo opinionistët tanë 

që bëjnë kompetentin për çdo sektor, dhe që pa mëdyshje do jenë trajtesa të 

dështuara. Këto tema fondamentale, kur trajtohen nga njerëz jo profesionistë, 

amatorë apo delirant, banalizohen, vulgarizohen dhe deformohen në nivele 

groteske të batutave shterpë dhe të sharave të turpshme. Ju keni përgjegjësinë dhe 

vlerësimin e publikut, që të vijoni në maratonën tuaj spektakolare. Ajo mund të jetë 

unikale ose jo në sferën e profesionit tuaj, por ju bën krenar dhe autoritar. Është 

shenjë kurajoje, kompetence dhe përgjegjësie publike, pa e paragjykuar si një 

ndërmarrje ekstravagance. Prandaj ju ftoj të vazhdoni energjikisht me sprovat tuaja, 

duke ju uruar suksese në publikimet dhe opinionet që do transmetoni nëpërmjet 

shkrimeve në të ardhmen! 

Ju falënderoj për vëmendjen. 
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Prezantimi “ Realizimi i Transparencës dhe Komunikimit me publikun dhe 

qytetarët” i Drejtuesit të Lëvizjes Evropiane në Shqipëri, z. Gledis GJIPALI. 

 

Fillimisht dua të falënderoj Kontrollin e 
Lartë të Shtetit dhe Z. Leskaj për 
mundësinë e ofruar për të 
bashkëpunuar dhe për të prezantuar 
pjesë nga ky bashkëpunim në këtë 
konferencë. Nuk ndodh shpesh që 
titullarët e institucioneve më të 
rëndësishme të vendit të jenë kaq të 
hapur dhe proaktiv në bashkëpunimin e 
grupet e interesit dhe shoqërinë e civile.  

Në sajë të partneritetit të vendosur me 

Kontrollin e Lartë të Shtetit, e në veçanti 

me Drejtorinë e Komunikimit, Botimit 

dhe Marrëdhënieve me Jashtë, EMA ka realizuar hulumtimin “Realizimi i 

transparencës dhe komunikimit të KLSH-së me publikun dhe qytetarët”. Objektivat 

e punimit që shkurtimisht do prezantoj sot janë:  

1. Zhvillimi i një plan veprimi komunikimi dhe marrëdhënieje me publikun për një 

komunikim transparent, të saktë, aktiv e të qëndrueshëm mes KLSH e grupeve të 

interesit;  

2. Rritja e njohurive dhe perceptimit të publikut mbi punën dhe rolin e KLSH-së 

përmes: 

a) mbulimit të vazhdueshëm mediatik, 

b) përdorimit të mediave sociale,  

c) transmetimit me gjuhë të kuptueshme për publikun e gjerë.  

3. Ngritje dhe forcim kapacitetesh të administratës publike;  

4. Nxitja e konsultimit e bashkëpunimit me grupet e interesit duke zhvilluar 

mekanizma për: 
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a) monitorimin e implementimit të rekomandimeve nga KLSH në 

institucione, 

b) monitorimin e ankesave të qytetarëve,  

c) anketime për publikun e gjerë. 

5. Inkurajimi i shkëmbimit të vazhdueshëm të informacioneve, ekspertizës dhe 

praktikave më të mira me partnerë vendas dhe të huaj.  

Punimi ka analizuar këto pesë drejtime të bashkëpunimit të KLSH-së me grupe 

interesi duke përfshirë qytetarët, median dhe OJQ-të e universitetet. Të dhënat e 

përdoruar në ketë studim janë dhënë nga Drejtoria e Komunikimit, Botimit dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë e Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

INFORMIMI I QYTETARËVE/PUBLIKUT TË GJERË 

Si është situata aktuale dhe si është përmirësuar ndër vite?  

Në rritjen e transparencës dhe informimin e publikut një rol të rëndësishëm kanë 

luajtur botimet e KLSH-së, të cilat kanë arritur shifrën e 35 botimeve në tre vjet, 

duke sjell larmi në tema, sasi informacioni si për lexuesin e fushës së audimit ashtu 

dhe për lexuesin e thjeshtë5. Ndërkohë që faqja Web e KLSH-së sjell vazhdimisht 

informacione të përditësuara për planet dhe raportet e Auditimeve, raportin e 

aktivitetit te KLSH-së, standardet e auditimit, bazën ligjore, raportet e institucionit 

për zbatimin e buxhetit të shtetit, strukturën, botimet, aktivitetet brenda dhe jashtë 

vendit, etj. Po ashtu, institucioni ka qenë i pranishëm në media me anë të artikujve 

të ndryshëm problematikë, përgatitur nga drejtues apo auditues me përvojë të 

KLSH-së, në mënyrë që të përcjellë në mënyrë të plotë dhe të qartë informacionin 

për publikun. Një faktor tjetër i marrë në analizë është dhe administrimi i letër-

ankesave të qytetarëve, të cilat adresohen me postë të zakonshme ose elektronike. 

Këto letër-ankesa të qytetarëve, administrohen nga punonjësit e KLSH-së në 

funksion të tematikës që trajtojnë dhe qytetarët marrin në çdo rast përgjigje për 

shqetësimin e ngritur, me përjashtim të rasteve kur çështjet e ngritura nuk janë 

kompetencë e KLSH-së. Gjatë vitit 2014 Kontrolli i Lartë i Shtetit ka trajtuar 394 letra 

dhe ankesa, për probleme të ndryshme, nga të cilat 170 rezultuan jashtë 

kompetencave dhe juridiksionit të institucionit. Nga 224 kërkesa dhe ankesa në 

                                                           
5
 Analiza Vjetore e Drejtorisë së Komunikimit, Botimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë, 2014, 

fq.11 
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kompetencë të KLSH, 121 prej tyre janë verifikuar dhe u është dhënë përgjigja 

përkatëse, ndërsa 103 janë në procesin e verifikimit. 

Sugjerime dhe Analiza 

Fillimisht, vihet re që në faqen zyrtare Web të Kontrollit të Lartë të Shtetit janë të 

publikuara Raporte Auditimi të viteve 2012-2015. Në mënyrë që të jetë sa më 

transparente dhe e pasqyruar qartë puna e KLSH ndër vite, si dhe progresi i arritur, 

konsiderohet i nevojshëm pasurimi me materiale më të hershme e mundësisht me 

raportet që datojnë me fillimin e punës së institucionit në 1992.  

Së dyti, të dhënat nga çdo raport është e nevojshme të procesohen e publikohen të 

strukturuara sipas institucioneve të audituara (Drejtori, Ente, Ministri etj.)dhe sipas 

vitit, pasi kjo do bënte që informacioni të aksesohej më shpejt dhe në mënyrë më 

eficiente (Shih Fig 1. Shembull nga Bosnja-Hercegovina). Gjithashtu, ky mekanizëm 

kërkimi të dhënash do të filtronte rezultatet duke krijuar mundësi për analizime të 

mëtejshme krahasimore të raporteve të auditimit.  

 

Një alternativë tjetër për filtrimin e informacionit mund të ishte dhe ajo në sajë të 

tematikës dhe jo e strukturuar sipas institucionit (Shih Fig.2. Shembull nga 

institucionet franceze të auditimit). 
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Për të shkuar përtej kërkimit, konsiderohet e nevojshme që këto raporte auditimi të 

përpunohen e të pasqyrohen në formë grafikësh, tabelash e diagramash. Një nga 

prioritetet e KLSH në Maqedoni ishte krijimi i një software të integruar dhe 

funksional për procesimin e të dhënave nga raportet audituese. Gjatë periudhës 

2010-2014 u prezantua sofware SAPRI i cili mundësoi gjenerimin e raporteve të 

ndryshme në formate si grafikë, tabela, diagrama. Po ashtu, SAPRI karakterizohet 

për sigurimin e mbrojtjes së të dhënave dhe burimeve në të gjitha nivelet e 

procesimit. (Shih Fig.3 Shembull nga Maqedonia). 

 

Nevoja për përdorimin e mjeteve bashkëkohore të komunikimit, Median sociale 

është tashmë një domosdoshmëri. KLSH ka nevojë të ketë faqen e saj në Facebook, 

të përditësuar vazhdimisht me postime e përmbledhje raportesh auditi. Përdorimi i 
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një llogari në Twitter është shumë efektive për komunikimet për shtyp dhe median. 

Gjithashtu një llogari në rrjetin Youtube, ofron mundësin për të shpërndarë Video- 

klipe të shkurtra përmbledhëse të aktiviteteve apo raporteve të auditimit.  

Një praktikë e suksesshme ka rezultuar lancimi i një fushate online multimedia nga 

European Court of Editor- nga e cila nëpërmjet 50 videosh në 2013 kanë rritur 

ndërgjegjësim për rolin dhe punën e auditit, në një format më të aksesueshëm sesa 

botimet e shkruara apo deklaratat për shtyp. Pas rishikimit të strategjisë së 

komunikimit, në 2011 EU Auditors ECA  kanë filluar të përdorin llogarinë në Twitter 

për komunikimet e shtypit. Si rezultat, raportet e fundit kanë treguar se ky mjet 

komunikimi ka gjeneruar rreth 10.000 tweet-e, 6500 shpërndarje, 26800 pëlqime 

dhe 27.100 komente të drejtpërdrejta për deklaratat për shtyp.6 

Për sa i përket ankesave duhet të ketë transparencë për çështjet që janë dhe ato që 

nuk janë nën kompetencën e KLSH. Kjo do të lehtësonte e qartësonte cdo qytetar 

që i drejtohet institucionit me letër-ankesë. Gjithashtu, duhet të ketë transparencë 

për problematikat e ngritura dhe një database ku të listohen ankesat (pa cenuar 

konfidencialitetin), por me qëllim që të dalin në pah institucionet për të cilat ka më 

shumë ankesa, gjë që do të ndikonte dhe në mirëorientimin e strategjinë e punës të 

KLSH-së.  

Në Website të KLSH tek  Kontakt, të bashkëngjiten dhe Dokumente për E drejta e 

Informimit dhe aksese në dokumenta, veçanërisht e rëndësishme mbas hyrjes në 

fuqi të ligjit të ri, si dhe të listohen Pyetjet më te shpeshta (Frequently asked 

questions). 

Përfshirja e qytetarëve dhe llogaridhënia për një bashkëpunim më të mirë, duhet të 

shtrihet dhe në formën e: 

1. Organizimit të ditëve të hapura si dhe,  

2. Realizimit të anketave të opinionit publik për identifikimin e  praktikave më të 

mira të përfshirjes së publikut me KLSH. Pyetjet duhet ti drejtohen publikut të gjerë 

për të vlerësuar punën dhe performancën e KLSH-së, sa transparente, e hapur dhe 

e komunikueshme shihet nga sytë e publikut.  

 

                                                           
6
 Inovacionet EUROSAI, Volumi 2, mars 2014, fq 5 
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KOMUNIKIMI ME MEDIAN 

Prezenca dhe pasqyrimi në Media  

Krahasuar me katër vite më parë, KLSH ka arritur që të gjashtëfishojë në fund të 

2014 praninë e tij me informacion dhe mesazhe në median e shkruar dhe të 

katërfishojë prezencën e tij në median audiovizive. Gjatë 2014, shtypi i shkruar ka 

pasqyruar raportet dhe deklaratat për shtyp me një numër prej 867 artikuj, 

njoftime, editorialë dhe komente analitike, përkundrejt 690 gjithsej përgjatë 2013, 

ose 26% më shumë.  

 

Gjatë 2014, në  mediat audiovizive janë transmetuar 432 sekuenca filmike, edicione 

informative, apo kronika të ndryshme televizive nga TV kombëtare dhe ato lokalet, 

nga 332 për vitin 2013 dhe vetëm 98 në 2010, duke informuar dhe sensibilizuar  

opinionin publik për rezultatet e auditimeve të ushtruara nga KLSH dhe aktivitetet e 

ndryshme lidhur me veprimtarinë e KLSH-së, si marrëveshjet me institucione 

homologe, brenda dhe jashtë vendit, me shoqatat e profesionistëve të fushës së 

financave dhe të auditimit, organizatat e shoqërisë civile aktive në luftën kundër 

korrupsionit, etj.  

Në shtypin e shkruar, konsiderohet si risi prezenca e audituesve të Kontrollit të 

Lartë të, të cilët nëpërmjet shkrimeve të tyre kanë bërë prezente për lexuesit 

problematikat e auditimeve në institucionet shtetërore, por edhe zhvillimet e 

institucionit, rritjen e kapaciteteve audituese të stafit nëpërmjet trajnimeve, etj. 

Shkrimet e botuara gjate vitit 2013 janë përmbledhur në librin “Audituesit e KLSH-



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                    Analiza Vjetore  2014 

127 

 

së në median e shkruar”, volumi i I-rë dhe në volumin e II-të janë botuar shkrimet 

që i përkasin gjashtë-mujorit të parë të vitit 2014.  

Sugjerime dhe Analiza 

Komunikimi mes masmediave, si burimi kryesor i informacionit për publikun, dhe 

KLSH-së është i domosdoshëm dhe secili prej tyre duhet të përpiqen për të qenë sa 

më efektivë.  Në një vend demokratik, ku media është e lirë, qytetarët besojnë që 

informacioni i marrë në media është verifikuar nga gazetarë të pavarur dhe 

objektiv, duke ia shtuar kështu përgjegjshmërinë marrëdhënies dypalëshe. 

Përpos rritjes sasiore së prezencës së institucionit në Media, nevojitet një analizë e 

cilësisë së raportimit të transmetuar në media. Në një numër të konsideruar rastesh 

konstatohet që gjuha e përdorur përmban fjalor shumë teknik dhe terminologji 

specifike që e bën të vështirë për median dhe publikun e gjerë të monitorojë dhe 

kuptojë punën e KLSH-së. Kjo sjellje ndaj medias mistifikon gjetjet në zhargonin 

profesional dhe injoron kërkesat e publikut për një gjuhë më të kuptueshme të 

raporteve audituese . Rekomandohet një sjellje tjetër që kërkon për një 

bashkëpunim më të madh mes gazetarëve dhe punonjësve të institucionit auditues 

për trajnimin e personave që raportojnë në media. Një shembull i suksesshëm 

konsiderohet ai i SAI Polonisë7 ku pjesë e punës së tyre të komunikimit sistematik 

me median është organizimi i Trajnimeve të Përbashkëta mes gazetarëve dhe 

zyrtarëve të marrëdhënieve me publikun të SAI-t. Trajnimet dhe seminaret e 

përbashkëta përfshijnë diskutime të perspektivave të të dyja palëve, në mënyrë që 

të identifikohen problemet në komunikim dhe të arrihet qëllimi i përbashkët, ai i 

informimit sa më të saktë, objektiv e me gjuhë të kuptueshme për publikun e gjerë.  

BASHKEPUNIMI ME OJQ E UNIVERSITETE 

Situata Aktuale:  Institucioni ka përvijuar edhe gjatë 2014 me nënshkrimin e 

marrëveshjeve të bashkëpunimit me OJF-të aktive në luftën kundër korrupsionit 

dhe me partnerë profesionalë (deri më tani janë nënshkruar 14 të tilla). 

Bashkëpunimi me shoqërinë civile, median, universitetet, pasqyrohet në sajë të 

organizimit të takime dypalëshe dhe shumëpalëshe, konferencave dhe 

simpoziumeve me qëllim rritjen e transparencës dhe shkallës së përgjegjshmërisë 

                                                           
7
 https://www.nik.gov.pl/plik/id,2789.pdf 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,2789.pdf
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së administratës publike në menaxhimin e fondeve publike me efiçience dhe 

efektivitet.   

Rekomandime:  

Në sajë të Partneritetit të arritur me Institucionet akademike e kërkimore mund të 

shpallen e organizohen Konkurse për studentët, ku më të mirëve do i ofrohet 

mundësi Praktike apo dhe Rekrutimi nga KLSH. Programi i Praktikës pranë KLSH do 

të sillte përfitime si për studentin, universitetin ashtu dhe për institucionin që e 

ofron. Praktika mund të shërbejë si strategji për të studiuar dhe vlerësuar 

punonjësit potencialë të ardhshëm. 

Institucioni mund të kontribuojë gjithashtu në Bibliotekat e Universiteteve me 

botime të KLSH, duke i pasuruar me materiale informuese të vlefshme dhe nxitur 

bërjen e studimeve dhe analizave mbi auditimin dhe performancën e 

institucioneve.  

Këto ishin disa nga gjetjet e rekomandimet e studimit që po realizojmë duke u 

përpjekur që në fund të këtij procesi të propozojmë një plan pune për KLSH-në për 

të adresuar të gjitha çështjet që sjellin rritje të transparencës së institucionit si dhe 

përmirësim të ndjeshëm të komunikimit me aktorët e interesuar. Komunikimi i 

punës së KLSH-së merr një rëndësi të dyfishtë duke ditur që objekt i tij është 

vlerësimi se si janë shpenzuar paratë e taksapaguesve nga institucionet shtetërore. 

Analizimi më i thelluar i raporteve të KLSH-së do të nxisë aktorët e shoqërisë civile 

dhe opinionin publik të kërkojë më shumë llogari ndaj institucioneve dhe nga ana 

tjetër do të rrisë zbatimin e rekomandimeve prej tyre. Transparenca dhe 

mirëqeverisja është një sfidë që nuk i takon vetëm institucioneve shtetërore por 

gjithë shoqërisë tonë.  
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Përshëndetja e Rektorit të Universitetit “ Ismail Qemali” Vlorë, 

Prof.Dr. Albert QARRI 

 

I nderuar Z. Leskaj, Kryetar i Kontrollit të Lartë 
të Shtetit! 

Të nderuar pjesëmarrës! 

Të nderuar kolegë! 

Duke uruar për të gjithë pjesëmarrjen në 

punimet e analizës vjetore të KLSH –së kam 

kënaqësinë e veçantë që Universiteti “Ismail 

Qemali” është mikpritës i veprimtarisë. 

U bë kohë që ne kemi marrë përsipër t'ì japim 

Universitetit  funksionin që i takon, si terren i ndërveprimit e takimit ideologjik e 

konkret  të të gjithë faktorëve institucionalë të  përfshirë e të interesuar për 

zhvillim.   

Ka arsye etike, formale dhe synime strategjike të universitetit të lidhura me praninë 

e tij në opinion, me larminë e profileve që ai do të mbështesë, etj. si dhe  shkaqe të 

natyrshme  që përligjin këtë ndërmarrje. 

Por, unë do të përmend veçanërisht njërën prej këtyre arsyeve: Universiteti ynë 

dëshmon si rrallë ndonjë institucionin tjetër në Shqipëri, akademik ose jo, se ka 

ndjeshmërinë, shqisën e duhur, durimin dhe kthjelltësinë, kurajën, që të bëhet 

pjesë e një rrjeti vlerash në veprim, si ndërtuese të projekteve konkrete. 

Me këtë nuk dua të mbiçmoj pragmatizmin aq shumë të nënvizuar këto kohe, por 

të nënvizoj nevojën e edukimit të bashkëveprimit me përfitim të shumëfishtë për të 

dy palët në këtë rast, i pa komplesuar nga ndryshimet e natyrshme e nxitur nga 

qëllimet e përbashkëta  mes Universitetit  “Ismail Qemali” dhe KLSH-së. 
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Një proces i mirë sjell në kohën e duhur e në vendin e duhur një produkt të mirë, aq 

më tepër kur faktorët me përgjegjësi institucionale politike kanë kthjelltësinë ta 

ndjekim e ta interpretojnë ,e kujdes dinamiken e tij. 

Më shumë se kurrë shoqëria jonë ka nevojë të ndërtojë shtetin, të respektojë 

shtetin, të mbrojë shtetin. Më lejoni, që me vetëdijen dhe detyrimin  mbi një 

çështje kaq të rëndësishme për  të gjithë ne, si parakusht  për të ardhmen e 

shoqërisë e të vendit, të ndërhyjë duke ju bërë të njohur si argument për takimin e 

sotëm, se Universiteti ynë i është përgjigjur me përgjegjësi nevojës së 

menjëhershme që ka sistemi ynë i arsimit të lartë për ndërhyrjen shtetërore. 

Shteti duhet të marrë përgjegjësi për sigurimin e aftësisë funksionale të 

universiteteve, jo thjesht në kuptimin e mbikëqyrjes e të kontrollit administrativ, 

por në ndërtimin e mekanizmave që nxisin dhe sigurojnë cilësinë, konkurrencën, 

standardet, marrëdhëniet dhe ndërveprimin me tregun  e me interesat e 

drejtpërdrejta të publikut. 

Ne kemi kërkuar që, në kontekstin e përgjegjësisë që merr shteti për Arsimin e 

Lartë, të shpjerë përmes frymës decentralizuese, veçanërisht në rrafshin e 

financimit, në mundësi të plota vetëvepruese për njësitë bazë akademike e për 

institucionin në tërësi. 

Praktikisht një sistem shumë i ngurtë i mekanizmave vetë financues në kornizën e 

autonomisë universitare, ka çuar gradualisht në një absurd: në njërën anë staf 

gjithnjë e më ambicioz, gjithnjë e më i  kualifikuar, programe gjithnjë e më të 

strukturuara, me interesante e më pranë tregut, në anën tjetër gjithnjë e më pak 

mjete, që i përgjigjen këtij evolucioni kapacitetesh njerëzore. Në gjykimin tim kjo 

asimetri e dhimbshme, njëfarësoj ka mbërritur në pikën e pritet të marrë zgjidhje, 

me miratimin e ligjit të ri të arsimit të lart.  

Marrëdhënia me tregun është një çështje që në përpiqemi ta shohim me seriozitet. 

Unë mendoj se kemi një treg ende të pastrukturuar sa për të ndërvepruar 

kënaqshëm me universitetet, por jam optimist  në një të ardhme të afërt. Vlora, 

p.sh, përfaqëson një treg shumë kompleks, me për   përparësi zhvillimi të 

ndërlidhura mjaftueshëm, që përligjin në kuptimin më të plotë strukturën e sotme 

të programeve që ofrojmë ne, madje ku është e mundur të shtohen, përsosen më 

tej programet e sotme. 
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Qysh sot programet tona kanë afinitet të qartë me interesa për  punësim e 

kualifikim të studentëve; numri i studentëve në shumicën dërmuese të programeve 

tona është i lartë dhe prirja është të shtohet. Pothuaj të gjithë departamentet kanë 

nisur e kanë propozuar  programe të reja që jo thjesht i përgjigjen tregut, por edhe 

e nxisin strukturimin e tij në praktikë e krijojnë tregun, paraprijnë një perspektivë 

ekonomike e kulturore me shumë përmasa e njëkohësisht shumë optimiste, që ne 

besojmë se e pret Vlorën si pol urban. 

Funksion i gjithë kësaj, sipas meje, është kërkim shkencor,  pasojë e faktorëve të 

autonomisë fleksible financiare dhe i konkurrencës, pa dyshim edhe qëllim i 

natyrshëm i mësimdhënies universitare. Kërkimi është gjymtyra më përfaqësuese 

funksionale e universitetit, dëshmi e aftësisë së tij për të përligjur konkretisht 

ekzistencën e vet.  

 

Të nderuar pjesëmarrës! 

Puna jonë e përditshme është e mbushur me sfida, interesa, kërshëri, zbulime 

profesionale e njerëzore në shërbim të shoqërisë e të disa vlerave jo thjesht ideale. 

Prania juaj sot këtu është dëshmi e dobësisë së asaj që bëjmë ne. Shpresoj punë të 

mbarë sot edhe për ju. 

 

Ju Faleminderit. 
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Diskutimi i Drejtorit të Departamentit të Auditimit të Qeverisjes Qendrore, 

Administratës së Lartë Publike, Menaxhimit Financiar dhe Strukturave të 

Auditimit të Brendshëm, 

Prof.As.Dr Manjola NAÇO 

 

 

Analiza e veprimtarisë së 

Departamentit, përqendrohet 

kryesisht në rezultatet e misioneve  

audituese të përmbyllura gjatë vitit 

2014 por e gërshetuar kjo analizë 

edhe me indikatorët e performancës, 

si me numrin dhe llojin e 

rekomandimeve të dhëna sipas 

Institucioneve dhe me nivelin e 

zbatimit të këtyre rekomandimeve 

duke dhënë edhe një vlerësim mbi 

nivelin e rekomandimeve dhe 

impaktin që është pretenduar lidhur 

me mirë administrimin e fondeve publike dhe me mirëqeverisjen në përgjithësi. 

Gjithsesi do mundohemi të bëjmë edhe një analizë horizontale të indikatorëve 

kryesorë të departamentit për të vlerësuar aspektet që kanë konsolidim dhe nga ana 

tjetër të shikohet ku janë rezervat për të ardhmen. Në këtë analizë do të preken 

edhe aspekte të analizës dhe shqyrtimit të cilësisë së auditimeve, zbatimin e kodit 

etik si dhe pjesëmarrje në trajnime etj, aspekte të cilat kanë rëndësi edhe në 

konteksin e IntoSANT-it, një metodologji që na intrigon për të vendosur target të rinj 

dhe mjaft sfidues për të gjithë 

 

 

. 
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Përmbledhja e treguesve. 

Për vitin 2014, nga 34 auditime të planifikuara janë realizuar 35 auditime ose e 

shprehur në përqindje në masën 103 %. Kanë përfunduar dhe janë evaduar 

materialet e auditimit në 35 subjekte, të cilat sipas llojit të auditimit të kryer. 

25  Auditime të përputhshmërisë (Ligjshmëri dhe rregullshmëri financiare)  

të aktivitetit  ekonomik dhe financiar. 

  3  Auditime financiare të rregullshmërisë dhe ligjshmërisë sipas 

praktikave të NAO së Britanisë së Madhe. 

  7 Auditime  tematike, të lidhura me problematika të vecanta apo 

auditime të një segmenti në organizata.  

Nga puna audituese gjatë vitit  2014,  janë lënë gjithsej 989  rekomandime nga të 

cilat: 

a. Për përmirësimin e akteve ligjore dhe nënligjore janë lënë 75  rekomandime; 

b. Për përmirësimin e gjendjes dhe të veprimtarisë së institucioneve të audituara 

janë rekomanduar 603 masa organizative;  

c. Për zhdëmtimin e dëmeve ekonomike të shkaktuara nga persona dhe subjekte 

private kontraktore, është konstatuar një dëm ekonomi në 152 raste në  shumën 

3,043,777 mijë lekë dhe është kërkuar nxjerrja e titujve ekzekutivë dhe ndjekja në 

rrugë ligjore.  Nga vlera e dëmit ekonomik të konstatuar gjatë këtij viti, rezulton se 

është pranuar nga titullarët 86 nga rekomandimet e dhëna dhe kanë nisur 

procedurat për kthimin e shumave të përfituara padrejtësisht në shumën 1,584,805 

mijë lekë; 

d. Janë rekomanduar 101 masa disiplinore, dhe rezultojnë të zbatuara 76 nga 

masat e rekomanduara; 

e. Janë rekomanduar 58 masa administrative nga të cilat rezulton se janë zbatuar 

36 nga këto rekomandime; 

Veprimtaria audituese 

Në vitin 2014, si departament nga 34 auditime të planifikuara janë realizuar 35. 
Gjithashtu janë në proces auditimi edhe 9 auditime të tjera.  
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Auditimet sipas llojeve 2013 2014 

Auditime ligjshmërie dhe rregullshmërie 25 25 

Auditime finaciare 12 3 

Auditim tematik 2 7 

 

Analiza sipas llojit tregon se në këtë vit jemi treguar më të kujdesshëm për tíu 

përgjigjur sa më shpejt ndjeshmërisë qytetare. Fokusi në auditime që nxjerrin 

problematikat e funksionimit të subjekteve dhe ndihma që mund të japim ne 

nëpërmjet rekomandimeve tonë në drejtim të efektivitetit, eficencës dhe 

ekonomicitetit në përdorimin e fondeve sjell një qasje të re dhe moderne në punën 

tonë.   

Grafiku 1. Numri i auditimeve sipas llojit dhe krahasimi me një vit më parë 

 

 

Ajo që është konstatuar është se nuk kemi punuar në mënyrë të kujdesshme për të 

rritur numrin e ditëve lidhur me njohjen e subjektit,  legjislacionin mbi të cilin 

operon dhe realizon veprimtarinë kjo në funksion të përcaktimit të një program që 

fokusohet në drejtimet dhe çështjet më kryesore ku risku materializohet në nivele 

që kërkon vëmendjen tonë si auditues, kjo mbetet pika jonë më e dobët dhe mbi të 

duhet të punojmë fort duke bashkëpunuar për një qëllim të vetëm, që është realizmi 

i objektivave të Institucionit tonë në drejtim të përmirësimit të qeverisjes së vendit 

nëpërmjet llogaridhënies. Megjithëse kemi kërkuar si departament që dosjet të 
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kishin një informacion mbi zonat më me risk të çdo institucioni pas çdo auditimi, kjo 

ka mbetur vetëm në letër. Vendosja e disa piketave që do na ndihmonin në 

realizimin e misionit tonë mund të bëhet me bashkëveprim dhe mirëkuptim të të 

gjithëve si një skuadër. Nuk duhet që bashkëpunimi të ngatërrohet me kopjim apo 

kalim të materialeve nga një grup tek tjetri pasi lë grupet në gjëndje pasive dhe nga 

ana tjetër kufizon vizionin dhe përqendrimin e grupit ndaj zonave më me risk. 

Gjetjet kryesore sipas fushave dhe departamenteve të auditimit. 

Në përfundim të auditimeve të ushtruar gjatë vitit 2014, audituesit kanë zbuluar 

parregullsi dhe shkelje financiare në nivelin 3,043,777 mijë lekë të klasifikuar si më 

poshtë.  

                                                                                                                               000/lekë 

 Struktura e dëmit ekonomik sipas fushave 2014 % 

 A. Në fushën e të ardhurave               

1 Nga tatim taksat                        280   

2 Nga shitja e pasurisë dhe dhënia e objekteve me qira 
dhe me koncesion  shtetërore                                                             

      
2,088,085 68.6% 

 B. Në fushën e shpenzimeve     

1 Në fushën e pagave                   15,549   

2 Në fushën e shpërblimeve       1,767   

 

Grafiku 2.  Rekomandime sipas llojeve 
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Grafiku 3.  Rekomandimet në dy vitet e fundit 

 
 
Grafiku 4.  Masat e zhdëmtimit në dy vitet e fundit 

 
 

Nisur nga niveli i zbatimit i konstatuar në rekomandimet e lëna në subjektet gjatë 

vitit 2014, kemi konstatuar një rritje të ndjeshmërisë dhe vëmendje institucional 

sidomos në referencë të masave organizative, administrative dhe disiplinore por 

mbetet në nivel jo të kënaqshëm vëmendja në propozimet për përmirësime ligjore 

që kemi rekomanduar. Në tabelë jepet realizimi i rekomandimeve në numër dhe %. 

 

 
Zbatimi i rekomandimet sipas llojit të 
tyre                    

2014 % 

Konstatuar Realizuar 
1 Propozime për ndryshim legjislacioni 75 37 49% 

2 Masa Organizative 603 389 65% 

3 Masa Administrative 58 36 62% 

4 Masa Disiplinore 101 76 75% 

 TOTALI (1 deri 4) 989 624 63% 

5 Masa zhdëmtimi  000/lekë  2,930,457 1,584,805 54% 
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Grafiku 5.  Niveli i realizimit sipas llojit të rekomandimeve 
 

 
 
Burimet njerëzore të departamentit 
Në fund të vitit 2014 departamenti ka 33 punonjës dhe gjatë vitit ka pasur dy 

ndryshime të rëndësishme, është suprimuar drejtoria e buxhetit dhe është krijuar 

drejtoria e auditimit të TI, kjo për të qenë sa më afër ndryshimeve të reja dhe 

shumë të pritura që do të sjellë Ligji i ri për Kontrollin e Lartë të Shtetit. Në këtë 

periudhë kemi pasur vetëm lëvizje të brendshme dhe prurjet e reja kanë qenë të 

lidhura kryesisht me forcimin e kapaciteteve për auditimet në fushën e TI. 

 Gjatë gjithë vitit është punuar ngushtësisht që audituesit e rinj të jenë sa më afër 

audituesve më me përvojë në mënyrë që të krijohet një mjedis i përshtatshëm  ku 

të bashkëveprojnë përvojat e çmuara me qasjet e reja me frymë dhe koncepte 

teorike të përditësuara. Me kënaqësi konstatojmë se audituesit e rinj pavarësisht se 

ju mungon praktika e nevojshme janë karakterizuar nga përgjegjshmëria ndaj 

detyrave dhe vullneti për të mësuar shpejt dhe për t’u afirmuar si auditues. Ky 

konstatim shkon në të njëjtën linjë me kërkesat gjithmonë në rritje për tu investuar 

sa më shumë dhe shpejt në fushat e tyre të kompetencës. 

Konstatohet se përgjithësisht departamenti ka ndjekur me shumë rigorozitet 

detyrimet për trajnime megjithëse në disa raste këto trajnime nuk kanë qenë 

shumë të fokusuara në nevojat individuale të gjithsecilit. Nëse për vitin 2012 si 

departament kemi pasur 468 ditë trajnime për stafin ose për person 18 ditë, në 

vitin 2013 arritëm në 568 ditë trajnimi si departament ose për auditues rreth 22 

ditë trajnimi në vitin 2014 kemi arritur në një nivel prej 704 ditë trajnimi ose për 
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auditues mesatarisht në 22 ditë. Të dhënat tregojnë më së miri ecurinë dhe 

përkushtimin për të rritur kapacitetet teorike dhe për të shkëmbyer eksperiencat 

me audituesit e institucioneve partnere. 

Grafiku 6.  Dite trajnime në nivel departamenti në vite 

 
 
Duke u fokusuar në realizimin e treguesve sasiorë, me keq ardhje konstatojmë se 

edhe në këto momente nuk kemi një analizë të saktë të nevojave individuale për 

trajnim duke bërë që pavarësisht realizimit në numër ditësh trajnimi, ato jo në të 

gjitha rastet trajnimet e shumta të organizuara të mos japin eficencën e duhur 

referuar niveleve të ndryshme të audituesve. 

 Konstatohet se investimi i Institucionit për trajnime nuk është përkthyer në 

rezultate gjatë auditimeve dhe në rritjen e thellësisë së mendimit dhe perceptimit 

të situatave dhe ngjarjeve të audituara duke përkthyer masën e trajnimeve si 

detyrime institucionale dhe jo si një nevojë personale e auditueve për të rritur 

kapacitet profesionale të tyre. Zhvillimi profesional i gjithsecilit dhe rritja e 

kompetencës në auditimin e fushave të caktuara, e gjykojmë si sfidë kryesore edhe 

për këtë vit. Gjithsesi e gjykoj të rëndësishme që të investohen burimet njerëzore 

edhe në një sistem certifikimi të përshtatshëm që do të rriste profesionalizmin por 

dhe do të rriste figurën e audituesit të jashtëm në sytë e institucioneve që 

auditohen. Si certifikim do të sugjeroja realizimin dhe kalimin e disa moduleve bazë 

për punën audituese. Gjithashtu trajnimet në pjesën më të madhe duhet të 

shoqërohen me testime për të siguruar ndjekjen me vëmendje dhe përfitimin sa më 

të madh në këto aktivitete që normalisht marrin një kohë jo të vogël nga koha 

audituese. 
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Burimet njerëzore dhe vlerësimi i performancës së tyre. 

  Vlerësimi i performacës së punonjësve është një nga funksionet më të 

rëndësishëm të menaxhimit të burimeve njerëzore. Vlerësimi i vazhdueshëm dhe i 

drejtë i punonjësve është i lidhur me motivimin dhe performanën e mëtejshme të 

tyre në vendin e punës. E shikojmë të rëndësishme që të theksojmë se njohim 

vlerën dhe motivimin e punonjësit në rritjen e efektivitetit të punës audituese. 

Vlerësimi i punonjësve është një proces i vazhdueshëm dhe që jemi munduar ta 

bëjmë jo si kërkesë të ligjit por si pjesë të punës tonë të përditshme. Theksojmë se 

vlerësimi i performancës nuk është trajtuar si procedurë formale por si një analizë 

komplekse e gjithë sjelljes dhe performancës profesionale të audituesve. Por sa 

është përshtatur departamenti me praktikat më të mira të vlerësimit dhe a 

aplikohen ato në mënyrë të drejtë?       

Unë gjykoj se kemi bërë një punë më të mirë se vitin e kaluar por që ka shumë për 

të bërë akoma. Dihet se selektimi, trajnimi dhe ngritja profesionale është një mjet i 

rëndësishëm dhe strategjik që ndihmon në krijimin e një përparësie të 

qëndrueshme konkurruese dhe i shton vlerën punës së departamentit, por ky mjet 

është përdorur aq se kemi pasur hapësirën për të vepruar në këtë drejtim duke lënë 

shumë aspekte për tu përmirësuar në të ardhmen.  

  E kemi pasur të vështirë të arrijmë një balancim të plotë midis variablave (a) 

pjesëmarrje, (b) zhvillimi i kompetence, (c) mjedis i përshtatshëm pune, (d) 

drejtësisë në vlerësimin e performancës së tyre dhe më pas në (e) kënaqësinë që 

ata marrin nga puna, dhe mendojmë se duhet të punojmë akoma që të sigurojmë 

një ndërthurje të drejtë të këtyre variablave në këtë vit të ri dhe sfidues për vetë 

zhvillimet që priten të realizohen. Është në moton tonë se vetëm cilësia e kapitalit 

social që zotërojmë është një faktor kyç për të na diferencuar nga departamentet e 

tjera dhe shtyn drejt kërkesave cilësisht të larta.  

Një sfidë tjetër është ajo e zhvillimit të karrierës që ndihmon për ta bërë 

kuptimplotë kontekstin e punës së gjithsecilit. Janë perceptimet individuale në 

lidhje me zhvillimin e karrierës që ndikojnë në kënaqësinë e punës, përkushtimin 

ndaj misioneve dhe në performancë. Kjo shikohet edhe si një aspekt që i shërben 

një sistemi vlerësimi të realizuar me kujdes dhe mjaft transparent, të planifikuar 

mirë, organizuar me kujdes dhe pa shumë kontestime në radhët e audituesve të 

departamentit. Dihet jo vetëm teorikisht por edhe praktikisht që (a) punonjësit 

kryejnë punën me eficencë nëse ato janë të lidhura me arritjen e qëllimeve të 
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përcaktuara dhe (b) punonjësit kryejnë punën në mënyrë më efektive nëse paga 

shoqërohet me promovime dhe njohje sociale.  

Nëse audituesit e dinë që në fillim se çfarë kërkohet me saktësi prej tyre i ndihmon 

ata të përmirësojnë performancën e tyre apo të ndryshojnë sjelljet e tyre, i 

ndihmon ata që të qëndrojnë të fokusuar. Feedback-u i herë pas hershëm i bën 

punonjësit që të vetëkorrigjohen në vijimësi dhe i jep atyre një ndjenjë kontrolli për 

rezultatet e performancës së tyre. Aftësia për të bërë ndryshime dhe për të 

përmirësuar performancën e tyre shpie në motivimin e punonjësve dhe i ndihmon 

ata që të përtërijnë përpjekjet e tyre. Në këtë drejtim bashkëvendësja e objektivave 

audituese, të cilat audituesi duhet ti kuptojë plotësisht, si dhe njohja se çfarë 

evidence do ti kërkohet si bazë për matjen dhe arritjen e objektivave të 

performancës, është një mjet i rëndësishëm për të kapërcyer hendekun e një 

vlerësimi formal. E rëndësishme është të kuptohet se vlerësimi bëhet jo ciklik por 

për çdo aspekt të aktivitetit në KLSH. Audituesi vlerësohet në çdo auditim, në çdo 

sjellje ndaj eprorit por dhe në marrëdhënie me kolegët apo subjektet audituese. Si 

është perceptuar puna e trajnimeve nga ai dhe si është përkthyer në rezultate. 

Janë realizuar aktivitete për rritjen e njohurive të stafit për të mundësuar 

përmbushjen e detyrimit te KLSH për të dhënë një opinion për raportin vjetor të 

konsoliduar të zbatimit të buxhetit të shtetit, të sistemit të kontrollit dhe auditimit 

të brendshëm, vlerësimi i veprimtarisë së auditit të brendshëm në përputhje me 

standardet ndërkombëtare.  

Arritje është dhe prezenca e shtuar e audituesve të lartë të departamentit me 

artikuj në shtypin e përditshëm dhe në Revistën “Auditimi Publik” të KLSH gjatë vitit 

2014.  

Duke pasur si një drejtim të ri të punës së KLSH pjesëmarrjen e publikut dhe 

përgjigjes në kohë të ndjeshmërisë qytetare gjatë vitit 2014 janë trajtuar 

gjithashtu brenda afateve, pa cenuar punën e përditshme 103 ankesa nga 

qytetarët nga 79 të trajtuar në vitin 2013 
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Diskutimi i Drejtorit të Departamentit të Auditimit të Investimeve dhe Projekteve 

me Financime të Huaja, Shoqërive Publike dhe Mbrojtjes së Mjedisit,  

z. Xhaferr XHOXHAJ 

 

Departamenti Auditimit të Investimeve dhe 

Projekteve me Financime të Huaja, 

Shoqërive Publike dhe Mbrojtjes së 

Mjedisit  ka të përcaktuar në misionin e tij: 

1.  Auditimin e zbatimit dhe vlerësimit të 

investimeve dhe projekteve me financime 

të huaja si: kredi, grante dhe detyrime të 

tjera që garantohen nga shteti, në 

përputhje me objektivat e përcaktuara në 

dokumentet përkatëse (marrëveshje, 

kontrata etj.) Në këtë kuadër, kryhet  vlerësimi i ekonomicitetit, eficencës dhe 

efektivitetit në përdorimin e fondeve të këtyre financimeve. 

2.  Auditimin e ligjshmërisë, rregullshmërisë dhe vlerësimin e veprimtarisë 

ekonomiko-financiare në personat juridik publik: shoqëritë anonime me kapital 

shtetëror dhe në shoqëritë e përbashkëta, ku shteti zotëron paketën kontrolluese 

të aksioneve, si dhe në personat juridik publik. 

3.  Auditimi i zbatimit të legjislacionit, rregullshmërisë dhe vlerësimi në 

administrimin e fondeve shtetërore të destinuara për mbrojtjen dhe monitorimin e 

mjedisit. Zbatimi i ligjshmërisë në ruajtjen dhe monitorimin e pasurive kombëtare 

në treguesit e saj ekologjikë, pyje, kullota, gjelbërim, sistemime ujore, peshkimi, 

pastrimin e bregdetit etj. 

Në Programin Vjetor të Departamentit për vitin 2014, u parashikuan të kryheshin  

34 auditime  dhe në fakt janë realizuar  32 auditime ose 94% e subjekteve të 

planifikuar. 32 auditimet e kryera përfshinë 31  auditime të ligjshmërisë dhe 

rregullshmërisë financiare, dhe 1 një auditim tematik mbi zbatimin e 

rekomandimeve të dhëna për vitin 2014. 
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Njëkohësisht janë në procesi evadimi për tre mujorin e parë të vitit 2015, gjashtë 

subjekte në shoqëritë aksionare:  

1. Posta Shqiptare;  

2. Hekurudha Shqiptare;  

3. Ujësjellës Kanalizime, Fier;  

4. Ujësjellës Kanalizime, Vlorë; 

5. Projekti Furnizimi me ujë;  

6. Mbrojtja mjedisore e liqenit të Shkodrës dhe audititmi i performancës ushtruar 

në Ministrinë e Mjedisit.  

 31 Auditimet e evaduara i përkasin: 

- 9 (nëntë) në fushën e projekteve,  

- 16 (gjashtëmbëdhjetë) në shoqëritë publike,  

- 6 (gjashtë) në fushën mjedisore,  

- 1 (një) zbatim i rekomandimeve, 

Për 31 auditimet e kryera është konstatuar  një dëm ekonomik në vlerën 5,702,194 

mijë lekë. Në mënyrë të detajuar japim si më poshtë: 

1. Masa për shpërblim dëmi 74 raste, në 25 (njëzetë e pesë) subjekte; 

2. Janë rekomanduar 654 masa organizative; 

3. Janë rekomanduar 242 masave disiplinore dhe administrative; 

4. Kemi propozuar 9 (nëntë) Kallëzime penale, për 29 punonjës nga të cilët 11 

drejtues apo administrator të shoqërive; 

Për dëmin ekonomik të konstatuar është rekomanduar për t’u zhdëmtuar vlera e 

plotë prej  5,702,194 mijë lekë, në 25 subjekte, sipas fushave përkatëse: 

 Në tatim taksa, është konstatuar dëmi ekonomik në vlerë 24,116 mijë/lekë;  

 Nga shitja dhe dhënia me qira e pasurisë në vlerë 12,465 mijë/lekë;  

 Në sistemin e pagave 36,097 mijë lekë 
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 Në shpërblime dhe sigurime shoqërore është konstatuar dëmi ekonomik në 

vlerë 9,628 mijë/lekë;  

 Në pagesa të kundërligjshme, është konstatuar dëmi ekonomik në vlerë 36,774 

mijë/lekë;  

 Në fushën e zbatimit të punimeve është konstatuar dëmi ekonomik në vlerë 

148,488 mijë lekë. 

 Në prokurime publike, është konstatuar dëmi ekonomik në vlerë 42,504 

mijë/lekë,  

  Për mungesë materiali, është konstatuar dëmi ekonomik në vlerë 102, 257 

mijë/lekë; 

 Në zërin të tjera është konstatuar dëmi ekonomik në vlerë 5,289,865 mijë/lekë;  

Sipas fushave përkatëse konstatohet dëmi ekonomik: 

- në Projektet me Financime të Huaja 207,989 mijë/lekë:  

- në shoqëritë Publike 5,491,484 mijë/lekë;  

- në Entet Mjedisore 2,721 mijë/lekë; 

 Kallëzime Penale 

Për vitin 2014 departamenti ynë ka konstatuar 9 raste, konkretisht:   

- Autoriteti Portual Durrës, 2 kallëzime penal, 1 person, për veprën penale të 

shpërdorimit të detyrës, neni 248 i Kodit Penal, dëmi i shkaktuar 2,242,800 mijë 

lekë; 

- Drejtoria e Shërbimit Pyjor, Tiranë një kallëzim penal, 9 person, dëmi ekonomik i 

shkaktuar 160,000 mijë lekë; 

Korporata Elektro-Energjetike Shqiptare, 2 kallëzime penale për 2 persona vlera e 

demit 6,732 mijë lekë; 

- Ujësjellës kanalizime Durrës, 1 person, dëmi i shkaktuar 3,353 mijë lekë; 

- Porti Detar, Sarandë 4 persona, dëmi i shkaktuar 5,383 mijë lekë;  

- Albpetrol 5 persona dëmi i shkaktuar 1,485,548 mijë/lekë;  
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- Projekti Ndërtimi i rrugës Tiranë- Elbasan, 1 person, dëmi ekonomik i shkaktuar 

12,234 mijë/lekë. 

 Masa Organizative  

Në lidhje me masat organizative për dymbëdhjetë mujorin rezultojnë se janë 

rekomanduar 654 masa organizative, nga të cilat në fushat përkatëse; 

- Shoqëritë Publike 433 masa organizative. 

- Entet mjedisore 133. 

- Në Projekte me financime të Huaja 88 masa organizative.  

 Masa Disiplinore dhe Administrative 

Në lidhje me masat disiplinore dhe administrative për auditimet e evaduara, janë 

rekomanduar 242 masa, nga të cilat 157 disiplinore dhe 85 administrative. 

Nga auditimi i zbatimit të rekomandimeve në auditimet e ushtruara gjatë vitit 2014, 

zbatimi i tyre paraqitet si më poshtë; 

- Masa organizative nga 654 të rekomanduar:  

 janë realizuar 275, ose masën 42 %, 

 janë realizuar pjesërisht 18 masa, 

 janë në proces 136 masa dhe 33 masa të pazbatuara,  

 192 masa nuk janë verifikuar. 

- Masa disiplinore të dhëna gjithsej 157, janë verifikuara të realizuara 87; 

- Masa administrative të dhëna gjithsej 85, janë verifikuara të realizuara 43;  

- Nga vlera  5,702,194 mijë/lekë e dëmit ekonomik të rekomanduar,  është arkëtuar 

vlera 89,638 mijë lekë dhe  kanë filluar procedurat për arkëtimin 157,227 mijë lekë. 

Fushat vulnerabil dhe vlerësimi i risqeve 

Të tre aspektet që mbulon Departamenti Auditimit të Investimeve dhe Projekteve 

me Financime të Huaja, Shoqërive Publike dhe Mbrojtjes së Mjedisit   vlerësohen të 

jenë mjaft komplekse për nga natyra e aktivitetit  si dhe ambientit në të cilin 

ushtrojnë veprimtarinë subjektet që ne auditojmë. Për këtë arsye risku i këtyre 
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fushave konsiderohet i lartë për çështje specifike të secilës fushë, ku në mënyrë të 

përgjithshme mund të përmendim: 

1. Shoqëritë Aksionare – të cilat edhe pse janë të përfshira në sektorin publik, 

veprojnë mbi bazën e një kuadri legjislativ të përzier me sektorin privat dhe ku 

mbikëqyrja nga Shteti është mjaft e dobët. 

2. Projekte me financim të huaj – ku shpesh kërkesat ligjore kufizohen vetëm në 

Marrëveshjet e Huas duke mënjanuar legjislacionin kombëtar dhe ka një mungese 

të theksuar të vlerësimit të rezultateve të projektit  dhe produkteve,  pra 

performanca e projektit. Keqadministrimi i dokumentacionit pas mbylljes se 

projekteve shpesh e bën te pamundur apo sjell vonesa në auditimin e projekteve te 

mbyllura. 

3. Mbrojtja e Mjedisit që sot është në fokus të politikave dhe strategjive te 

zhvillimit të çdo vendi, dhe për rrjedhojë dhe në vendin tonë.  

Nga ana tjetër në kemi identifikuar dhe rreziqet e brendshme që lidhen kryesisht 

me kapacitetet e Departamentit. Në një vlerësim të mundësive për të rritur 

efektivitetin dhe cilësinë e punës në të ardhmen, mendojmë se ndërmarrja e disa 

masave do të adresojë dobësitë e konstatuara gjatë vitit të kaluar dhe do të 

ndikojnë në një menaxhim më të mirë të risqeve të identifikuara.  

Angazhimet e departamentit për të ardhmen do të fokusohen në këto drejtime 

kryesore: 

1. Rritjen dhe përmirësimin e kapaciteteve audituese të stafit:  

Kjo masë do të mbështetet nga disa nën masa si: 

a) Gjetja e një kombinimi të përshtatshëm në krijimin e grupeve të auditimit midis 

të audituesve me eksperiencë dhe audituesve të rinj; 

b) Vazhdimi i përvojës së shpërndarjes së eksperiencës ku çdo auditues me 

eksperiencë do të ketë nën “kujdestari“ një-dy auditues të rinj; 

c) Rritja e trajnimeve brenda departamentit të fokusuar në specifikat e programeve 

të auditimit për SHA, Projekte me Financim të Huaj dhe Auditimin e Mjedisit; 

d) Trajnimin e stafit për Auditimin Mjedisor bazuar ne Udhëzimin e Auditimit për 

Mjedisin ISSAI 5110-5114, botim i KLSH; 
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e) Hartimin e metodologjisë për Auditimin e Prokurimeve për Projektet me 

Financim të Huaj.  

 

2. Forcimin e monitorimit dhe mbikëqyrjes nga menaxhimi.  

Drejtori i Departamentit dhe  Kryeaudituesit të grupeve të auditimit në drejtim të 

raportimit periodik dhe informacionit të përditësuar duke e shtrirë këtë gjatë gjithë 

procesit të auditimit; 

3. Përgatitjen e një Plani të kujdesshëm auditimi dhe pasqyrimi i ndryshimeve 

përkatëse në kohë.  

4. Vlerësimin e vazhdueshëm të performancës së audituesve  

5. Rritjen e bashkëpunimit me Departamentet e tjera të auditimit dhe strukturave 

për rritjen e efektivitetit të punë 
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Diskutimi i  Drejtorit të Departamentit të Auditimit të Performancës,   

Dr. Rinald MUÇA. 

 

Viti që sapo mbaroi parashikohej të ishte 

një vit rritjeje dhe suksesi për 

Departamentin e Auditimit të 

Performancës, në përmbushje të misionit 

institucional për modernizim, transparencë 

dhe nxitje të përgjegjshmërisë kah 3E-ve 

dhe luftës ndaj korrupsionit. 2014 ishte viti i 

dytë i implementimit të kësaj risie 

institucionale dhe në eksperiencën edhe të 

SAI-eve të tjera, viti i dytë është periudhë 

konsolidimi, intensifikimi dhe nxënieje nga eksperienca, interval në të cilin puna 

duhet të fitojë inerci dhe të përparojë shpejt. 

Për të gjykuar nëse departamenti i arriti pritshmëritë për vitin që sapo shkoi, analiza 

e mëposhtme do të orientohet sipas objektivave të specifikuar në planin strategjik 

institucional 2013-2016 për këtë departament dhe konkretisht: 

Rritja e cilësisë së auditimeve të performancës 

Cilësia është term shumë i gjerë dhe në optikën departamentale ajo ka marrë këto 

kuptime lidhur me punën audituese: 

a. A po adreson departamenti çështje jetike dhe të rëndësishme për 

taksapaguesin, jo thjesht në aspektin mediatik, afatshkurtër apo për të kënaqur 

interesat e ngushta të përfaqësuesve në Kuvend, por në drejtim të rritjes së 

mirëqenies, përmirësimit të parametrave të shërbimeve publike dhe interesave të 

gjera të popullatës?  



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                    Analiza Vjetore  2014 

150 

 

Në këtë prizëm, auditimet e iniciuara nga departamenti për vitin 2014 kanë pasur 

në fokus “Performancën e KESH-SH.A” në drejtim të liberalizimit të tregut të 

energjisë elektrike, “Performancën e shërbimit bibliotekar kombëtar”, në drejtim të 

hapësirave fizike në dobi të lexuesit, librit dhe bibliotekës, “Sigurinë rrugore”, të 

orientuar nga përdoruesi i rrugës si element kyç i kësaj sigurie, “Eficiensën e 

energjisë”, duke u fokusuar tek burimet alternative të energjisë, të cilat Shqipërisë 

nuk i mungojnë, por aktualisht janë tërësisht të pashfrytëzuara, “Politikat 

mjedisore”, kryesisht në aspektin e ndotjes së ajrit, “Trashëgiminë kulturore”, 

“Tregjet bujqësore” dhe “Shërbimin e kontrollit fizik periodik të automjeteve”. 

Përzgjedhja dhe lëvrimi i temave të mësipërme është bërë në kuadër të ndarjes së 

punës audituese brenda departamentit sipas programeve specifike dhe konkretisht: 

Projektet dhe shërbimet sociale, projektet dhe shërbimet infrastrukturore, 

projektet dhe shërbimet mjedisore dhe energjetike, projektet dhe shërbimet social-

kulturore dhe të tjera. Për sa më lart, departamenti ka përmirësuar punën e tij në 

strukturimin e tematikave që auditimet trajtojnë, si edhe përzgjedhjen e temave 

specifike brenda këtyre tematikave. Kjo përzgjedhje temash bëhet në përputhje me 

Udhëzuesin INTOSAI të auditimit të performancës dhe draft-manualin 

departamental. 

 

b. A po trajtohen temat e përzgjedhura me profesionalizëm, dije dhe përkushtim?  

Në 2014 departamenti ka evaduar 7 auditime performance, 4 të mbartura nga viti 

2013 dhe 3 të inicijuara në vitin 2014. Temat e mbartura nga viti 2013 kanë qenë: 

“Censusi 2011”, “Menaxhimi i pajisjeve mjekësore spitalore në QSUT”, “Shërbimi 

parashkollor” dhe “Performanca e RTSH-së – Projekti i Digjitalizimit”. Temat e vitit 

2014 kanë qenë: “Performanca e KESH SH.A – Liberalizimi i tregut të energjisë 

elektrike”, “Siguria Rrugore – Përdoruesi i rrugës si element kyç i sigurisë rrugore”, 

“Infrastruktura e shërbimit bibliotekar kombëtar”. Në përgjithësi, temat janë 

trajtuar konform formatit të kërkuar, problematika ka dalë në pah, janë formuluar 

gjetje, konkluzione e rekomandime të vlefshme, por ka ende shumë për të bërë në 

drejtim të formulimit të pyetjeve të duhura, përcaktimit të saktë të problemit social 

dhe konvertimit të tij në problem performance, detajimit të pyetjes kryesore në nën 

pyetje të cilat nuk mbivendosen me njëra-tjetrën dhe bashkërisht e shterrojnë 

pyetjen kryesore. Probleme të shumta shfaqen në formulimin gjuhësor të projekt-

raporteve e raporteve në formë drafti dhe atyre të finalizuara nga grupet audituese. 

Metodologjitë e përdorura nuk dëshmojnë për konsultim të vazhdueshëm me 
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literaturën e sugjeruar dhe përgjithësisht vihet re një mungesë dëshire për të 

përmirësuar punën personale e përmes saj edhe atë të kolegëve. Shpeshherë nuk 

identifikohen qartë dhe saktë aktorët socialë-politikë-ekonomikë dhe lidhjet mes 

tyre, për të bërë qoftë edhe një përshkrim të mirë të situatës, në pamundësi për të 

bërë një analizë të thelluar të saj. 

c. Impakti në taksapagues, subjekt, Kuvend, Qeveri, media dhe palë të tjera 

interesi.  

I konceptuar si auditim këshillimor, bashkëpunues e “dashamirës” dhe i kombinuar 

me një vetëdije të dobët qytetare e publike nga palët jashtë KLSH-së, në një vend 

kur vetëm zhurma dhe forca janë faktorë vendimtarë për sukses, rruga e auditimit 

të performancës duket e gjatë dhe e vështirë. Rekomandimet që iu transmetojmë 

subjekteve rrallëherë vihen në jetë dhe përgjegjësia bie edhe mbi grupet audituese, 

të cilat nuk e kryejnë periodikisht procesin ndjekës si procedurë standarde 

audituese. Gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e një auditimi shumë të mirë, 

sic ishte ai i “Performancës së KESH” ranë në veshin e shurdhër të Ministrisë dhe 

Qeverisë, busulla e së cilës për çështjen e çmimit reagonte mesa dukej vetëm ndaj 

këshillave të FMN-së dhe BB-së. E njëjta gjë ndodhi me auditimin në Bibliotekën 

Kombëtare, auditim i inicijuar në bashkëpunim me strukturat drejtuese të kësaj 

Biblioteke, por që pasi gjetjet tona zbuluan edhe ineficiensa të tyre, ndeshi në 

rezistencë të pajustifikuar ndaj rekomandimeve që dhamë. Po kështu me auditimin 

e “Sigurisë rrugore”, “Census-it 2011”, “Menaxhimit të pajisjeve mjekësore”, etj., ku 

subjektet kanë implementuar me sukses stilin qeverisës të Facebook-ut e Tëitter-it 

për të trumbetuar reformat, por jo për të reflektuar për to. Impakti në Kuvend ka 

munguar në 2013-2014 ndaj auditimeve të performancës, pavarësisht se këto 

auditime kanë qenë pjesë e raportit të buxhetit faktik.  

Një impakt më të mirë kanë pasur këto auditime në mjediset akademike, ku disa 

raporte janë përdorur dhe cituar në tezat e kandidatëve për master apo 

doktoraturë. Për sa i përket impaktit në publik, faqja në FB e departamentit 

numëron mesatarisht 250-300 lexues (organikë) për projekt-raport dhe raport, 

shumë pak diskutime dhe akoma më pak share në profile të tjera personale apo 

publike. Për sa i përket impaktit përmes faqes institucionale është e pamundur të 

maten klikimet për çdo raport apo njoftim që publikohet. Në media, raportet e 

performancës janë përçuar kryesisht përmes artikujve të botuar nga kolegë brenda 

departamentit, më rrallë nga kolegë jashtë departamentit dhe pothuajse asnjëherë 

nga gazetarë të pavarur. 
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Në mbyllje të analizës për shkallën e arritjes së këtij objektivi, mund të pohohet se 

departamenti  ka pasur progres, por mund të ishte punuar më shumë, veçanërisht 

në aspekt të metodologjisë dhe strukturimit e formulimit të projekt-raportit e 

raportit. 

d. Shtimi i numrit të auditimeve të performancës, duke rritur gradualisht 

kapacitetet profesionale dhe numerike të departamentit 

Departamenti evadoi këtë vit 7 auditime, në krahasim me 5 auditime të një viti më 

parë. Ky shtim i numrit nuk ka ardhur si pasojë e shtimit të kapaciteteve 

profesionale apo numerike, por thjesht si rezultat i mbartjes së më shumë 

auditimeve nga viti paraardhës. Në 2013, departamenti pati mesatarisht 15 

auditues, ndërsa në 2014, 13 auditues. Qarkullimi i stafit ka vazhduar të jetë i lartë 

dhe konkretisht: 3 auditues kanë 2 vjet në departament, ndërsa 11 të tjerë variojnë 

nga 3-12 muaj. Për nga vetë natyra, kohëzgjatja dhe mosha në KLSH, departamenti 

ka nevojë për një staf të stabilizuar dhe me perspektivë rritjeje, të paktën një 

bërthamë e tij, në pamundësi për të gjithin. Një gjë e tillë ende nuk është arritur. 

Kjo është reflektuar në vonesa, rënie të cilësisë, vështirësi kuptimi dhe angazhimi 

në detyrat funksionale, mungesë besimi dhe komunikimi mes kolegëve, si edhe një 

lloj hezitimi për të sjellë risi, përveç kulturës reaktive të të punuarit, që është 

sindromë në pothuajse gjithë administratën publike në Shqipëri. Gjithashtu, një 

pjesë e mirë e audituesve të performancës angazhohen edhe në detyra të tjera 

joaudituese, apo audituese për departamenteve të tjera, e cila krahas ndihmës që i 

jep institucionit si të tërë, pengon dhe vonon punën brenda departamentin e cila 

kërkon edhe më shumë se 8-oraresh normal për ta bërë ashtu siç duhet. 

Në përmbyllje, ky objektiv nuk është arritur gjatë 2014 dhe risku që të mos 

stabilizohet dhe arrihet edhe vitet e ardhshme, mbetet ende i lartë. 

e. Rritja e rolit këshillues & rekomandues të auditimeve të performancës ndaj 

subjekteve të audituara 

Numri i gjetjeve, konkluzioneve dhe rekomandimeve për çdo auditim, sikurse edhe 

numri i subjekteve të përfshira në një auditim të vetëm, kanë ardhur duke u rritur, 

madje në disa raste tejkalon çdo parashikim, sikurse ndodhi me “Performancën e 

RTSH-së”. Kjo është njëra anë e medaljes dhe departamenti është i kënaqur në këtë 

drejtim.  
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Nga pikëpamja e implementimit prej subjekteve të këshillave dhe rekomandimeve 

tona, këtu ka ende shumë për të bërë. Sikurse u theksua edhe më lart, shumica e 

zyrtarëve të çdo niveli në administratën publike, kanë një qëndrim refraktar ndaj 

KLSH-së dhe ende nuk e kuptojnë rolin e auditimit të performancës. E perceptojnë 

atë si një instrument më shumë kontrolli dhe penalizimi dhe jo si një aleat me të 

cilin mund të bashkëpunojnë frytshëm.  Nuk mund ta ruash rolin këshillues dhe 

rekomandues kur sasia dhe cilësia e informacionit që subjektet vënë në dispozicion 

është evazive, e mangët dhe e deformuar. Kanë qenë të pakta subjektet që i kanë 

pranuar dhe kanë reflektuar pozitivisht ndaj raporteve tona e konkretisht: KESH 

SHA, QEZHEF, INSTAT (pjesërisht), etj. 

Arritja e këtij objektivi konsiderohet e kënaqshme nga ana e departamentit, por e 

pakënaqshme nga pikëpamja e implementimit të subjekteve. 

f. Përgatitja e Manualit të Performancës për KLSH-në. Dokumenti më i 

rëndësishëm departamental 

Manuali departamental është përgatitur në formë drafti gjysmën e parë të vitit 

2014. Për përgatitjen e tij u shfrytëzuan materialet ligjore dhe rregullatore të KLSH-

së, standardet ndërkombëtare të auditimit INTOSAI, manualet angleze dhe sllovene 

të auditimit të performancës, si edhe eksperienca e akumuluar deri në atë kohë. 

Manuali u përgatit nga drejtori i departamentit dhe iu përcoll për diskutim 

strukturave drejtuese në KLSH, si edhe kolegëve të departamentit, me të cilët u 

zhvillua edhe një mbledhje për të diskutuar dhe debatuar mbi konceptimin e punës 

audituese që përshkruhej në manual. Rezultatet ishin: 

a) Përveç Kryetarit të KLSH-së, asnjë drejtor departamenti apo drejtorie të cilit iu 

përcoll materiali, nuk dha feedback verbal apo të shkruar; 

b) Anëtarët e departamentit ishin dakord  me strukturimin e punës sipas manualit, 

por kërkonin që manuali të pasurohej me letrat e punës dhe shembuj ilustrues për 

çdo rast, që ta kishin të modeluar punën që presupozohej se do të bënin; 

c) Nisur nga niveli i diskutimeve me kolegët brenda departamentit, mungesa e 

feedback-ut nga kolegët jashtë departamentit, si edhe përcjellja e ligjit të ri për 

KLSH-në në Kuvend, botimi i plotë i manualit u la për fillimin e vitit 2015. 

Arritja e këtij objektivi konsiderohet e vonuar, por kjo mund të shndërrohet 

lehtësisht në avantazh, duke qenë se në manual do të trupëzohet edhe ligji i ri, që e 

adreson specifikisht auditimin e performancës.  
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g. Zhvillimi i metodologjive specifike  për auditimet e performancës 

Gjatë 2014-s puna në departament ka avancuar ngadalë në këtë drejtim. Për shkak 

të prurjeve gjithnjë të reja (në moshë dhe eksperiencë), si edhe mosstudimit të 

materialeve të sugjeruara, auditimet e prodhuara e vuajnë mungesën e një 

karakteri të mirëfilltë studimor e për rrjedhojë përmbajnë materiale copy-paste nga 

planet strategjike ministrore, rregulloret institucionale, auditimeve nga SAI-e të 

tjera, e shpesh edhe nga gazetat. Një gjë e tillë ka risk të vazhdojë edhe në të 

ardhmen, nëse përgjegjësit e grupeve nuk pasurojnë dijet e tyre dhe anëtarët e rinj 

nuk tregohen “agresivë” për ta identifikuar veten përmes punës dhe risive. 

Arritja e këtij objektivi për 2014 quhet e dështuar. 

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

Gjatë 2014, janë prezantuar programet, projekt-raportet dhe raportet tip sipas të 

cilave duhet të kryhet një auditim performance. Të tre materialet e mësipërme janë 

konceptuar si zgjerime të natyrshme dhe progresive të njëri-tjetrit. Një risi e tillë ka 

unifikuar formën e raportimit dhe strukturimit të materialeve, jo vetëm brenda 

departamentit, por edhe për kolegët në departamente të tjera që kryejnë auditime 

të tilla. Mbetet ende për të bërë lidhur me strukturimin e proceseve audituese dhe 

për këtë po punohet mbi përgatitjen e indikatorëve të performancës, sipas 

eksperiencës britanike. 

Risku në unifikimin e letrave të punës lidhet me gjetjen e pjesëve shabllon në 

auditime të ndryshme që i përkasin rubrikave të njëjta. 
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Diskutimi i Drejtorit të Departamentit të Auditimit të të Ardhurave të 

 Buxhetit të Shtetit,  znj. Albana AGOLLI. 

 

Departamenti i Auditimit të të Ardhurave te 

Buxhetit te Shtetit, realizon analizën e 

veprimtarisë për vitin 2014 nën frymën e 

INTOSAINT, të vetëvlerësimit të integritetit 

mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të KLSH dhe 

standardet INTOSAI, ku krahas analizës së 

veprimtarisë së Departamentit u bë vlerësimi i 

aspekteve dhe procedurave vulnerabël si dhe 

përcaktimi i rekomandimeve për forcimin e 

integritetit. 

I. Për pjesën e veprimtarisë kemi këto rezultate: 

Sipas Programit të miratuar të auditimeve për vitin 2014 parashikon 21 subjekte 

për auditim. Në fakt është realizuar auditimi në 25 subjekte nga të cilat janë 

evaduar 23 subjekte, katër prej te cilave auditimi ka nisur në vitin 2013, janë 

evaduar në vitin 2014 dy subjekte (DPTTV Bashkia Tiranë dhe Dega e Doganës 

Rinas) dhe ka dështuar auditimi në dy subjekte të tjera (Drejtoria Rajonale e 

tatimeve Berat dhe Elbasan).  

Në planin e vitit 2014, janë zëvendësuar 9 subjekte, nga të cilat 8 subjekte të 

administratës tatimore qendrore (Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenj; DR 

Tatimore, Tiranë; Fier; Korçë; Shkodër; Durrës; Sarandë dhe Lezhë) dhe 1 verifikimi i 

zbatimit të rekomandimeve me 9 subjekte të tjera (DP e Tatimeve, Tiranë; DP e 

Doganave, Tiranë; Degët Doganore Kakavijë; Berat; Morinë; Elbasan;Tre Urat dhe 

DTTV Bashkia Elbasan; Lezhë), kjo për faktin e pengesës së njohur dhe të 

pakuptimtë të administratës tatimore qendrore, e cila në mosrespektim të 

Kushtetutës dhe ligjit për KLSH penguan KLSH për të kryer auditime të plota mbi 

zbatimin e legjislacionit tatimor në procesin e realizimit të të ardhurave tatimore. 
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Ecuria e performancës së auditimeve të evaduara në raport me numrin e 

audituesve të departamentit dhe me gjetjet e zbuluara në 5 vitet e fundit paraqitet 

si më poshtë: 

Periudha 2010 2011 2012 2013 2014 

Nr. 
Auditimeve 

19 17 12 20 23 

Gjetjet/000 
lekë 

722,000 185,000 72,000 432,000 1,053,026 

Nr. 
Audituesve 

18 20 15 14 16 

 

Ecuria e performancës paraqitet: 

 

Në grafik paraqitet trendi i auditimeve të evaduara në 5 vitet e fundit, numri i të 

cilave është në rritje, ndërsa numri i audituesve në Departament ka ardhur në ulje. 

Sipas llojit të auditimeve:  

Në vitin 2014 u parashikuan të kryen 18 auditime ligjshmërie dhe rregullshmërie 

financiare, 2 auditime tematike dhe 1 auditim performance, ku u realizuan: 

 21 auditime ligjshmërie dhe rregullshmërie financiare, 3 auditime mbi objektivin 

nga të cilat 13 auditime në sistemin doganor dhe 8 auditime në administratën 

tatimore vendore; 

  1 auditim tematik (Dega e Doganës, Bllatë); 
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 1 auditim performance (Laboratori Kimik Doganor). 

 

Problematika e subjekteve: 

U hasën vështirësi të theksuara në auditimin e Administratës Tatimore ku ishin 

planifikuar të auditohen 9 subjekte të Administratës Tatimore. Auditimi në 3 

subjekte të nisura dështoi (Drejtoritë Rajonale Tatimore Berat, Elbasan dhe DP e 

Tatimeve) dhe arsyet lidhen me pengesat e administratës tatimore në vënien në 

dispozicion të dokumentacionit të plotë për auditim. 

Për këtë arsye 9 subjekte të planifikuara të Administratës Tatimore u zëvendësuan 

me subjekte te Administratës Doganore dhe Tatimore Vendore. 

Trendi i performancës së mesatarizuar të një audituesi të Departamentit në vitet 
2010-2014 
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Ky grafik shpreh ndryshe dhe eficencën e departamentit në vite. Konkretisht nëse 

marrim vitin 2010, 1 auditues realizonte mesatarisht rreth 1 auditim në vit, 

njëkohësisht zbulonte rreth 40 milion lekë dëme. Në vitin 2011 një auditues kryente 

më pak se një auditim në vit dhe zbulonte 10 milionë lekë dëme. Në vitin 2012 një 

auditues kryente rreth 1/2 auditime në vit dhe zbulonte 10 milionë lekë dëme. Në 

trend rritës paraqitet viti 2013 ku një auditues kryente rreth 1 e 1/2 auditime në vit 

dhe zbulonte 30 milionë lekë dëme. Në vitin 2014, mesatarja për auditues është po 

1 e ½ auditime në vit dhe njëkohësisht një nivel rreth 65 milionë lekë dëme të 

zbuluara. 

Analiza e  auditimeve  të  përfunduara dhe te evaduara. 

Për vitin 2014, kanë përfunduar dhe janë evaduar materialet e auditimit në 23 

subjekte, duke e realizuar planin e auditimeve 100% për sa i përket numrit të 

subjekteve të planifikuara, nga të cilat 22 auditime ligjshmërie dhe rregullshmërie 

financiare dhe 1 auditim performance. 

Në vitin 2014, në raport me vitin 2013, realizimi i auditimeve paraqitet 23 auditime 

me 20 auditime të evaduara në vitin 2013, ose në masën 115 % të vitit 2013. 

Treguesit e departamentit në vitin 2014 në raport me vitin 2013 paraqiten: 

Në tabelë janë dhënë rekomandimet në auditimet e realizuara gjatë vitit 2014 sipas 

llojit të tyre duke bërë edhe një krahasim me rekomandimet e vitit 2013: 

Nr. EMËRIMI 
Rekomanduar  

gjithsej Viti 2014 

Rekomanduar  

gjithsej Viti 2013  

Ndryshimi në 

(+) (-) 

  a b a-b 

1 
Propozime për 

ndryshim legjislacioni 
- 2 -2 

2 Masa Organizative 221 160 + 61 

3 
Masa pë shpërblim 

dëmi në numër 
123 113 + 10 

4 Masa Administrative 92 8 + 84 

5 Masa Disiplinore 157 139 + 18 

 TOTALI( 1 deri 5) 593 422 + 171 

6 Masa zhdëmtimi  

000/lekë  
1,053,026 432,142 + 620,884 

7 -Kallëzime Penale - 

nr. 
2 2 - 
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8 -Kallëzime Penale - 

persona  
10 2 + 8 

 
- Dëmi ekonomik i rekomanduar 100 % për zhdëmtim (kryesisht mungesë të 

ardhurash) në vitin 2014 paraqitet në shumën 1,053 milion lekë nga 432 milion 

lekë në vitin 2013, ose  2.4 here me i larte krahasuar me vitin 2013 ose 14.6 herë 

më i lartë krahasuar me vitin 2012. 

- Masat organizative të rekomanduara në vitin 2014, paraqiten gjithsej 221 masa 

nga 160 masa të rekomanduara në vitin 2013, ose në masën 138 % të vitit 2013. 

- Masa disiplinore të rekomanduara në vitin 2014 paraqiten 157 masa nga 139 

masa të rekomanduara në vitin 2013, ose 18 masa më shumë. 

- Masa administrative në vitin 2014, janë rekomanduar 92 masa nga 8 në vitin 

2013. 

- Propozime për përmirësim të legjislacionit në vitin 2014 nuk janë propozuar. 

- Gjithashtu janë dërguar 2 subjekte dhe 10 persona në organin e prokurorisë. 

Analiza e zbulimeve me dëm ekonomik. 

Për vitin 2014, evidenca e zbulimeve me dëm ekonomik paraqitet sipas tabelës së 

mëposhtme 

                                                                                                     Njësia në 000/lekë 

Nr. E m ë r t i m i Shuma 

 A. Në fushën e të ardhurave;             1,023,297 

1 Në doganat    941,530 

2 Në tatim taksat                                                                                    81,767 

 B. Në fushën e shpenzimeve   29,729 

1 Në sistemin e pagave 190 

2 Në shpenzimet operative  7,361 

3 Të tjera 21,188 

4 Shitje dhënie me qira 990 

 SHUMA      ( A+B )                       1,053,026 

 Rekomanduar për zhdëmtim  1,053,026 
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Sipas strukturës, pesha e subjekteve me efekte financiare negative, dëm ekonomik 

në fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve sipas natyrës financiare, paraqitet: 

Analiza e gjetjeve në fushën e doganave  

Mungesa e të ardhurave të konstatuar në fushën e doganave është ne shumën 

941,530 mijë lekë (të natyrës keqklasifikim të mallrave doganore dhe pranim të 

vlerës së transaksionit të pa bazuar në kuadrin rregullator), përkatësisht sipas 

subjekteve: 

DD Durrës 478,216 mije lekë; DD Fier 144,147 mije lekë; DD Vlorë 86,873 mije lekë; 

DD Tiranë 68,143 mije lekë; DD Kapshticë 57,142 mije lekë, DD Kakavijë 45,167 mije 

lekë, DD Berat 25,490 mije lekë; DD Bllatë 10,020 mijë lekë Dega Doganore Qafë 

Botë, Sarandë 9,361 mije lekë; DD Elbasan 6,144 mijë lekë DD Tre Urat 4,583 mijë 

lekë; DD Morinë, Kukës 3,713 mije lekë; dhe Dega Doganore Rinas 2,531 mije lekë; 
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Analiza e gjetjeve në fushën e tatim taksave  

Mungesa e të ardhurave të konstatuar në fushën e tatim taksave është ne shumën 

prej 81,767 mijë lekë (mos llogaritje ose llogaritur më pak detyrime tatimore për 

subjektet tatim paguese si dhe mosarkëtim i tyre), përkatësisht sipas subjekteve:  

Drejtoria e Tarifave dhe Taksave Vendore, Bashkia Tiranë në shumën 14,247 mije 

lekë; DTTV Bashkia Fier në shumën 27,090 mijë lekë; DTTV Bashkia Korcë në 

shumën 14,872 mijë lekë; DTTV Bashkia Shkodër në shumën 13,539 mijë lekë; DTTV 

Bashkia Elbasan në shumën 7,928 mijë lekë; DTTV Bashkia Lezhë në shumën 3,926 

mijë lekë; DTTV dhe Bashkia Vlorë në shumën 165 mijë lekë.  

Analiza e gjetjeve në fushën e shpenzimeve  

Në sistemin e pagave, vlera e dëmit ekonomik të konstatuar në shumën 190 mijë 

lekë, (shpërblim i padrejtë), në DP të Doganave, Tiranë. 

Në shpenzimet operative në shumën 7,361 mijë lekë (kryesisht në udhëtim e dieta 

dhe karburante), nga të cilat subjektet DTTV Bashkia Tiranë në shumën 2,923 mijë 

lekë; DD Fier në shumën 1,749 mijë lekë; DD Vlorë në shumën 749 mijë lekë; DP e 

Tatimeve në shumën 214 mijë lekë dhe DD Morinë Kukës në shumën 812 mijë lekë, 

DD Tre Urat 802 mijë lekë dhe DD Elbasan 112 mijë lekë. 

Në shpenzime të tjera  në shumën 21,188 mijë lekë për mos arkëtim qira parkimi 

në DD Kakavijë dhe në shumën 990 mijë lekë në shpenzime shitje dhe dhënie me 

qira DD Tre Urat. 

Në këtë grafik është paraqitur ecuria e performancës në 5 vitet e fundit ku 

evidentohet se numri i auditimeve pesë vitet e fundit dhe gjetjet nga auditimi kanë 

ardhur duke u rritur ndërkohë numri i auditesve të departamentit ka ardhur duke u 

ulur. Kjo dikton nevojën e rritjes së kapaciteteve njerëzore për objektiva më 

ambiciozë në të ardhmen.   

Në shpenzime të tjera  në shumën 21,188 mijë lekë për mos arkëtim qira parkimi 

në DD Kakavijë dhe në shumën 990 mijë lekë në shpenzime shitje dhe dhënie me 

qira DD Tre Urat. 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                    Analiza Vjetore  2014 

162 

 

Në këtë grafik është paraqitur ecuria e performancës në 5 vitet e fundit ku 

evidentohet se numri i auditimeve pesë vitet e fundit dhe gjetjet nga auditimi kanë 

ardhur duke u rritur ndërkohë numri i auditesve të departamentit ka ardhur duke u 

ulur. Kjo dikton nevojën e rritjes së kapaciteteve njerëzore për objektiva më 

ambiciozë në të ardhmen. 

 

 
 

Si rezultat i impenjimit, rritjes së përgjegjshmërisë së audituesve, organizimit dhe 

forcimit të punës në grup, vihet re se është rritur eficenca në punën e 

departamentit duke pasur trend në rritje për realizimin e objektivave, duke 

shmangur auditimet e tipit të inspektimit dhe duke kryer gjerësisht auditime të 

përputhshmërisë të cilat kanë potencialin, për të pasur një impakt më të madh në 

përmirësimin e punës të subjekteve të audituara. 
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1 Rekomandime 

gjithsej 
593 222 297 13 61 10 
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2 
Masa  

Zhdëmtim në 

000/lekë 

1,053,026 336,277 13,749 100,253 602,747 57 

 

Sa më sipër, rezulton se përpjekjet janë pozitive në raport me objektivin për 

fuqizimin dhe rritjen e cilësisë së auditimeve, por nuk kemi bërë përpara në 

analizën e riskut. Puna e mbështetur në analizën e riskut jo vetëm premton dhe jep 

rezultate në produktin që del nga auditimi, por, çfarë është më e rëndësishme, rrit 

efektivitetin e auditimit. 

Mbi zbatimin e rekomandimeve 

Për përmirësimin e punës në të ardhmen nga departamenti ynë për vitin 2014 janë 

dhënë gjithsej 593 rekomandime në 23 auditime të evaduara. Kanë kthyer përgjigje 

për zbatimin e rekomandimeve 17 subjekte, jemi në pritje të përgjigjes nga 5 

subjekte të cilat janë brenda afatit ligjor për kthimin e përgjigjes dhe 1 subjekt nuk 

ka kthyer përgjigje. 

Sipas përgjigjeve te ardhura nga subjektet, rezulton se rekomandimet janë zbatuar 

sipas tabelës së mëposhtme:  

Janë rekomanduar gjithsej 221 masa organizative të cilat janë vlerësuar 161 ose 

realizuar në masën 73 %. 

Për zhdëmtimin e dëmeve ekonomike të shkaktuara nga persona dhe subjekte 

private, është konstatuar një dëm ekonomik në shumën 1,053,026 mijë lekë, vlere 

e cila është kërkuar 100 % për zhdëmtim. Nga vlera e dëmit ekonomik të konstatuar 

gjatë këtij viti, janë pranuar nga titullarët dhe kanë nisur procedurat për kthimin e 

shumave prej 863,068 mijë lekë ose në masën 82 % kurse nga verifikimi nga KLSH 

në 17 subjekte realizimi paraqitet në masën 57 % pa llogaritur një mungesë 

përgjigje në shumën 87,622 mijë lekë dhe pesë subjekte të tjera që janë brenda 

afatit të kthimit të përgjigjes. 

Masat administrative dhe disiplinore të rekomanduara dhe realizimi i tyre 

paraqitet në pasqyrën e mëposhtme: 

Nr. Lloji i masës Propozuar Zbatuar Diferenca % realizimit 

1 Kopetence e institucionit 119 72 47 61 % 

2 Vërejtje me paralajmërim 9 5 4 55 % 

3 Pezullim ngritje në detyrë 12 0 12  0 % 
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4 Kalim në një nivel më të ulët 13 3 10  23 % 

5 Largim nga shërbimi civil 2 0 2 0 % 

6 Largim nga detyra - - - - 

7 Largim nga puna 2 2 - 100% 

A Masa  Disiplinore 157 82 

 

52 % 

8 Gjobat,propozuar  92 70 22 76 % 

B Masa  Administrative 92 70 22 76 % 

  Gjithsej   ( A+B) 249 152 

 

61 % 

Janë propozuar 157 Masa Disiplinore dhe 92 Masa Administrative 

Në total realizimi i masave disiplinore dhe administrative paraqitet në masën 61 

%.  

Sa më sipër, mendojmë se ka ardhur në rritje kontributi në thellimin e rolit të 

institucionit në luftën kundër korrupsionit në përpjekjet e KLSH, për arritjen e 

objektivit mbi ndikimin dhe këmbënguljen për krijimin e një mjedisi parandalues 

kundër mashtrimit financiar dhe korrupsionit dhe rritjen e rolit të KLSH në luftën 

kundër korrupsionit bazuar në standardet e INTOSAI dhe standardin ISSAI 1240.  

Objektiva të tjerë: 

Gjatë vitit, krahas impenjimeve në auditim është ndjekur me përparësi programi i 

trajnimeve të organizuar nga Sektori i Trajnimeve ne KLSH. Gjithsej janë kryer 477 

ditë trajnimi dhe mesatarja e departamentit është 30 ditë trajnimi në vit për çdo 

auditues, tregues ky ne rritje krahasuar me vitin 2013 qe ishte 25 dite.  

(Me konkretisht: Albana Agolli  38 ditë trajnimi, Albert Thoma  53 ditë, Artan 

Mirashi  31 ditë, Agron Opari  23 ditë, Edvin Stefani  23 ditë, Vladimir Rizvani  27 

ditë, Bashkim Shehu  28 ditë, Brunilda Zeneli  39 ditë, Aqif Klosi 24 ditë, Hekuran 

Avdulaj 30 ditë, Livan Hoxha 28 ditë, Anesti Gjika 44 ditë ; Marvin Karalli 32 ditë 

trajnimi në vit dhe më e reja e departamentit Joniada Goçaj me 10 dite trajnimi).   

Një impakt pozitiv në rritjen profesionale tonën ka dhënë organizimi i trajnimit 

“Mbi përdorimin e programit IDEA” i cili, do te japë frytet e veta gjatë përdorimit 

të tij gjatë vitit 2015. 

Gjithashtu audituesit e departamentit tone kane qene aktiv ne: 

- Median e shkruar ku numërohen 14 shkrime nga 4 auditues. (A.Agolli, A.Thoma, 

A.Mirashi, B.Zeneli); 
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- Ne konferencën e tretë shkencore të KLSH me 1 kumtesë, përgatitur nga grupi i 

punës A. Agolli, B. Zeneli dhe E. Yzeiraj. 

- Si dhe ne përkthimin dhe përgatitjen e standardit ISSAI 5220, botim i KLSH nga 

grupi i punës E. Stefani, A. Agolli, V. Golemi, Y. Jahja.   

Në drejtim të zbatimit të Kodit të Etikës në përgjithësi nga reagimet e subjekteve 

gjatë ballafaqimeve, evidencës së mbajtur gjatë kryerjes së auditimit në terren, si 

dhe kontrolleve të herëpashershme të kontrolleve të ushtruara nga Inspektimi i 

Brendshëm rezulton nivel i lartë integriteti në departament me përjashtim të 

grupeve të auditimit në subjektet: DTTV, Bashkia Elbasan dhe DTTV, Bashkia Korçë 

në të cilat u ndryshuan edhe anëtarët e grupit të auditivit për mos zbatim te kodit 

etik si dhe te konfliktit te interesit. 

Gjatë vitit u kryen vlerësimet për çdo auditues sipas auditimeve të realizuara për 

këtë periudhë duke përmbushur objektivin mbi vlerësimin e performancës 

individuale, vlerësim i cili është bazuar ne informacionin e nevojshëm individual 

vjetor te grumbulluar për çdo auditim dhe formularit për vlerësimin e punës 

individuale të auditimit me të cilin janë njohur të gjithë audituesit. 

II. Për pjesën e Integritetit të Departamentit 

Si departament përcaktuam proceset primare dhe sekondare, përcaktuam fushat 

vulnerabël për çdo proces si dhe faktorët që rrisin vulnerabilitetin dhe impaktin. 

Plotësimi i pyetësorëve: 

U bë vlerësimi me pikë për rreth 40 fusha vulnerabël sipas proceseve dhe rreth 50 

faktorët që ndikojnë në to, të cilat u pasqyruan në pyetësorin i cili ju shpërnda të 

gjithë audituesve të Departamentit. 

Mbas plotësimit të pyetësorëve te vetëvlerësimit u realizua në grup vlerësimi me 

pikë për matjen e nivelit të përgjithshëm të vulnerabilitetit të departamentit dhe 

shkallën e ndjeshmërisë. 

U realizua në grup matja e maturitetit të sistemit të kontrollit, monitorimit dhe 

mbulimit të vulnerabilitetit. 

U evidentuan hendeqet midis vulnerabilitetit dhe sistemit të kontrollit dhe 

monitorimit. 
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Pas përpunimit të të dhënave nga rezultatet e pyetësorëve, mblodhëm mesataret 

e pikëve për çdo auditues dhe nga vlerësimi, niveli i përgjithshëm i vulnerabilitetit 

si departament rezultoi mesatar më afër kufirit të ulët. 

Pas diskutimit të fushave vulnerabël me synimin duke menduar sa është 

ndjeshmëria jonë në raport me riskun dhe shkeljet e integritetit, nga analiza 

konkluduam që: Maturiteti i sistemit të kontrolleve për mbulimin e risqeve është i 

lartë por me afër kufirit mesatar. 

Në raport me ekuilibrin midis sistemit të kontrolleve dhe edukimit të vetvetes në 

mënyrë proaktive për ruajtjen dhe forcimin e integritetit, konkluduam duke u 

nisur nga disa faktorë që rrisin vulnerabilitetin si më poshtë: 

 Tendenca për të kaluar përciptas ose formalisht literature, metodologjike, 

manual, botime, e cila u vu re edhe në literaturën për integritetin. 

 Tendenca për të justifikuar mosrealizimet me ngarkesën e punës sidomos 

menaxhimin e kohës në pune. 

 Mungesa ne praktiken tone e promovimit te modeleve me te mira ne raport 

me integritetin por edhe me materialet e auditimit. 

 Diskutimi ne departament I rasteve te shkeljes se integritetit dhe etikes ne 

pune. 

 Rezistenca karshi sistemit te kontrollit dhe sigurimit të cilësisë. 

 Tendenca për nënvlerësim të punës së kolegut ose më tepër ideve dhe 

iniciativave të kolegut në shkëmbimin e eksperiencës. 

Rekomandimet për forcimin e integritetit: 

 Gjetja e rrugëve për të argumentuar dobishmërinë e studimit te literaturës dhe 

jo thjesht të leximit të saj. 

 Përmirësimi i mënyrës se punës dhe veprimtarisë me theks vendosjen e 

prioriteteve dhe proceseve të punës primare ne radhe te pare dhe ato sekondare.  

 Krijimi i një regjistri si departament për regjistrimin e rasteve te shkeljes se 

etikes dhe vendosja e një objektivi ne departament për promovimin e modeleve 

shembullore ne sjellje dhe veprimtari ne departament, duke u udhëhequr nga 

parimi të udhëheqësh me shembullin personal. 
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Diskutimi i Drejtorit të Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Qeverisjes 

Vendore, Kontrollit të Territorit dhe Menaxhimit të Aseteve, 

 z. Bajram LAMAJ 

 

Realizimi i detyrave dhe objektivave 
për vitin 2014 

Departamenti ynë për vitin 2014, 

megjithëse vinte me rezultate të mira 

nga viti paraardhës, pas një analize të 

kryer në departament, duke pasur 

kujdesin e duhur për mos kaluar në 

vetëkënaqësi, i vendosëm vetes 

objektiva të reja në rritje, për të rritur 

performancën e Departamentit, por dhe 

të institucionit të KLSH. Objektivat 

kryesore ku ne  u mbështetëm ishin: 

-  Rritja e cilësisë së auditimit dhe nxjerrja e një produkti sa më cilësor që ti 

shërbejë subjektit që auditojmë dhe publikut. 

-  Realizimi i detyrave të caktuara dhe planit të auditimeve, nëpërmjet një 

menaxhimi sa më cilësor e produktiv, duke harmonizuar grupet e auditimit. 

-  Rritja e kompetencës profesionale nëpërmjet trajnimeve brenda Departamenti 

dhe marrja pjesë aktive në trajnimet e KLSH dhe jashtë institucionit, duke u  

përditësuar  me të rejat ligjore dhe profesionale. 

-  Mbikëqyrje dhe monitorim këshillues në grupet e auditimit nga drejtuesit e 

Departamentit, me synim rritjen e cilësisë dhe performancës së punës audituese në 

terren e hartimin e dokumenteve të auditimit në mënyrë sa më profesionale. 

-   Rritja e kërkesës së llogarisë për zbatimin e afateve të caktuara, respektimin e 

etikës dhe  rritjen e integritetit të audituesve të departamentit, nëpërmjet zbatimit 

të standardeve të auditimit. 
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Në përmbushje të këtyre objektivave, në bashkëpunim dhe mirëkuptim me njëri-

tjetrin, duke harmonizuar e menaxhuar me efektivitet burimet njerëzore dhe vlerat 

profesionale të gjithë audituesve dhe stafit drejtues arritëm rezultate pozitive dhe 

me rritje. Për këtë  dua ti falënderoj të gjithë audituesit dhe kryeaudituesit, si dhe 

dy juristët e departamentit(z. Xhaja e z.Adili), që kanë asistuar trajtimet juridike të 

vendimeve, kallëzimeve dhe ankesave të ardhura, duke u dhënë zgjidhjet e duhura 

brenda kompetencave ligjore nga Departamenti jonë dhe krijuar një bashkëpunim e 

mirëkuptim mjaft të mirë me Drejtorinë Juridike dhe të Zbatimit të Standardeve.  

I. Mbi realizimin e auditimeve. 

Për vitin 2014, Departamenti ynë ka pasur në plan për të evaduar  54 subjekte dhe 

janë evaduar (realizuar) 62 subjekte, ose +8 subjekte mbi parashikimin. 

Gjatë këtij viti kemi kryer 72 auditime gjithsej, nga të cilat kemi evaduar 62 subjekte 

auditimi dhe mbeten në proces për evadim në vitin 2015  edhe 11 subjekte për të 

cilat ka mbaruar procesi i auditimit dhe janë në pritje të Projekt-raporteve dhe 

evadimit. 

Subjektet për vitin 2015 janë:   

- 2 subjekte të planit, të cilat  janë në proces auditimi  dhe do të evadohen në vitin 

2015, si: Bashkia Orikum dhe zbatimi i verifikimit të rekomandimeve. 

- 2 subjekte ka përfunduar auditimi dhe janë vetëm për të evaduar, si:  Bashkia 

Himarë dhe ZVRPP Sarandë. 

- 3 subjekte, janë nisur Projektraportet e auditimit dhe do të evadohen gjatë vitit 

2015, respektivisht: Komuna Fan, Mirditë, Komuna Gradishte, Lushnjë dhe  

Ujësjellës SHA, Berat-Kuçovë. 

- 3 subjekte ka filluar auditimi në muajin Dhjetor 2014 dhe janë në proces 

auditimi,  të cilat nuk ka qenë të parashikuara në planin e vitit 2014 dhe do të 

përfshihen në planin e vitit 2015, respektivisht:  ZVRPP Pogradec, ALUIZN-i Korçë 

dhe Komuna Bradashesh, Elbasan. 

- Nuk janë realizuar 3 subjekte të parashikuara respektivisht: Komuna Velipojë, 

Shkodër,  ALUIZN Tirana 3 (Shtesat)  dhe Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të 

Pronave, të cilat janë zëvendësuar me 4 subjekte jashtë planit të cilat janë evaduar 

për vitin 2014,  respektivisht: Komuna Lekbibaj -Tropojë, Ujësjellës SH.A, Ura 

Vajgurore, Drejtoria e Rajonit  Jugor, Gjirokastër dhe Bashkia Vorë.  
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Nga  54 subjekte që ishte plani i vitit 2014, kemi realizuar 62 subjektet të evaduara 

deri më datën 31.12.2014 në 47subjekte është kryer verifikimi i zbatimit të 

rekomandimeve, duke mbetur për tu verifikuar zbatim i rekomandimeve edhe në 

15 subjekte, respektivisht:  

- 6 Bashkitë: Krujë,Vorë, Peshkopi, Bajram Curri dhe Lushnjë;  

- 2 Komunat: Paskuqan dhe Fshat-Tropojë;  

- 3 Drejtori Rajonale të Rrugëve: Tiranë, Shkodër dhe Gjirokastër;  

- 2 Prefektura: e Qarkut Fier dhe Vlorë;  

- 2 ZVRPP Elbasan dhe Durrës dhe ALUIZN-i Drejtoria Qendrore. (Verifikimet në 

këto 15 subjekte  do të kryhen brenda muajit Janar 2015, pasi janë në funksion të 

raportimit të veprimtarisë së KLSH në Kuvend). 

II. Mbi Shpërblimin  e dëmit ekonomik dhe zbatimin e rekomandimeve  

  Nga 62 auditimet e evaduara  për vitin 2014 kanë rezultuar 1.399.407 mijë 

lekë shkelje të ligjshmërisë me efekte financiare, ose sa dy vitet  të mara së bashku, 

respektivisht në  vitit 2013 për  599.267 mijë lekë  dhe vitin 2012 për  540.489 mijë 

lekë. 

Sqarojmë  se shumën e zbulimeve e kanë rritur  konstatimet  si mungesë të 

ardhurave në 3 Drejtori Rajonale ALUIZN-it të cilat zënë vlerën prej 685,950,000 

lekë ose  rreth  50 % të zbulimeve gjithsejtë, e cila është konsideruar mungesë të 

ardhurash në buxhetin e shtetit për fondin e kompensimit të ish-pronarëve, si 

diferenca të konstatuar ndërmjet sipërfaqes së vetë deklaruar dhe që zotëron 

poseduesi i ndërtimit informal në fakt dhe sipërfaqes së parcelës ndërtimore të 

legalizuar me leje legalizimi.  

  Me shkresën nr. 59, datë 29.01.2014, nga Drejtoria e ALUIZN-i Elbasan i 

është kërkuar informacion Drejtorisë së Përgjithshme të ALUIZNI-t Tiranë në lidhje 

me këto rekomandim. Nga kjo e fundit me shkresën nr. 431/2, datë 06.03.2014 

është kthyer përgjigje në të cilën shprehet, konkretisht; “Kalimi i pronësisë së 

parcelës ndërtimore ose truallit nga shteti tek vetë deklaruesit, bëhet sipas 

dispozitave të Kodit Civil. Në këtë raport të ndërsjellët midis ALUIZNI-t dhe vetë 

deklaruesit, kur të dyja palët kanë rënë dakord me vullnet të plotë dhe në përputhje 

me Kodin Civil të R. SH, titulli 2, neni 705, specifikohet “kontrata e shitjes ka për 
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objekt kalimin e pronësisë të një sendi ose kalimin e një të drejte kundrejt pagimi të 

një çmimi”. 

   Gjithashtu referuar pikës 1, të VKM nr. 466, datë 09.07.2014, ku thuhet se; 

”sipërfaqja maksimale, për të cilat miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë mbi 

parcelën e ndërtimit informal të jenë sipas tabelës dhe plan-vendosjes përkatëse që i 

bashkëngjiten këtij vendimi”, pra i lënë sipërfaqet që kanë qenë sipas VKM të 

miratuara dhe për të cilat ka dalë leja e legalizimit.        

- Janë rekomanduar  gjithsej 787 masa, nga të cilat 720 masa disiplinore dhe 67 

masa  administrative,  kundrejt krahasimit me vitin e kaluar që ishin 580 masa 

gjithsej, kemi më shumë 207 masa disiplinore. 

- Janë rekomanduar 984 masa organizative nga 783 masa organizative të 

rekomanduara në vitin 2013, ose  më shumë +201 masa organizative. 

Është  kërkuar në 16 subjekte kallëzim penal për 62 persona, në të cilat kemi qenë 

rezultativ dhe nga Prokuroria dhe Gjykata janë marrë vendime mbështetur në 

materialet tona, pra kemi rritur cilësinë e auditimit dhe materialeve për organin e 

prokurorisë. Lista e subjekteve të audituara dhe evaduara për vitin 2014, 

zbulimet,masat e rekomanduara (disiplinore,administrative,organizative) dhe 

përbërja e grupeve të Auditimit, paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

II.a. Mbi rekomandimin për shpërblim dëmi ekonomik. 

Krahasuar me treguesit e të njëjtës periudhë të vitit të kaluar, departamenti ynë  

ashtu si në treguesit e tjerë, ka rritje në të gjithë treguesit komponentë të 

rekomandimeve për zhdëmtim, konkretisht. 

Në drejtim të zbulimit të dëmit ekonomik  rezulton se: 

 Për vitin 2014 nga 62 subjekte të evaduara në 58 subjekte është konstatuar një 

dëm ekonomik në vlerën prej 1, 399,407 mijë  lekë, ose 800,140 mijë lekë më 

shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar, pra kemi një rritje në masën 233%, që 

flet për një punë cilësore.  

Dinamika për 3 vitet 2012-2014 paraqitet: 

- Viti 2012 vlera 540,489 mijë lekë        

- Viti 2013 vlera 599,267  mijë lekë  
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- Viti 2014 vlera 1,399,407 mijë lekë 

- Diferenca +  800,140 mijë lekë. 

Shkeljet të disiplinës financiare sipas natyrës, për vitin 2014, paraqitet: 

Nr 

Rend 

 

Natyra e shkeljeve 

 

Zbulime 

 

1 Në tatime e taksa 172,626 

2      Nga shitja e dhënia me qira 33,900 

3 Në sistemin e pagave, shpërbl. e sig shoq 24,470 

4 Në shpenzimet operative 18,971 

5 Në urbanistikë 38,432 

6 Në prokurimet 379,024 

7 Të tjera dhe  në fushën e legalizimeve 731,984 

 Gjithsej 1.399,407 

 

(Në mënyrë analitike subjektet që rezultojnë më shkelje të disiplinës financiare, 

rekomanduar për zhdëmtim dhe realizimi sipas natyrës së shkeljeve pasqyruar në 

Formularin, bashkëlidhur). 

Subjektet me shkeljet kryesore  me dëmin ekonomik më të madh për vitin 2014 

Bashkia Vlorë në vlerën 82,408 mijë lekë,  ku pjesën më të madhe në  vlerën  

44,499 mijë lekë dëm  i shkaktuar  nga operatori ekonomik “Duka” sh.p.k, për 

punime të pakryera në zbatimin e kontratës për “Shërbimin e Pastrimit Urban të 

qytetit”, veprim ky në kundërshtim me nenin 7, paragrafi i tretë, të ligjit nr. 8402, 

datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i 

ndryshuar; 

- Nga 8 operatorë nuk janë zbatuar kontratat  e punimeve sipas preventivit të 

ofertës duke përfituar më tepër  në vlerën 18,175,952 lekë, në kundërshtim  me 

nenin 7, paragrafi i tretë, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe 

disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar; 

- Nga 7 subjekte  nuk ishte paguar apo u është llogaritur më pak taksa e ndikimit 

në infrastrukturë, në kundërshtim me nenin 51, të ligjit nr. 8405, datë 17.09.1998 

“Për urbanistikën”, të ndryshuar dhe VKB Vlorë nr. 62, datë 26.11.2009 “Për taksat 

dhe tarifat vendore”, të ndryshuar, në vlerën  3,999,025 lekë; 
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- Bashkia Berat në vlerën 56,940 mijë lekë, nga të cilat vlera 11,605 mijë lekë në 

fushën e prokurimeve; 

- Bashkia Shijak në vlerën 14,090 mijë  lekë, kryesisht për mos arkëtim qera trualli; 

- Komuna Rrashbull Durrës në vlerën 59,246 lekë, nga e cila vlere prej 51,684 lekë, 

për mos arkëtim të taksave vendore; 

-  Komuna Margegaj Tropojë, në vlerën 4,393 mijë lekë në fushën e investimeve; 

-  Komuna Lekbibaj Tropojë në vlerën 3,665 mijë lekë; 

-  Komuna Fshat Tropojë në vlerën 20,793 mijë lekë në fushën e investimeve. 

- Komuna Shënkoll Lezhë në vlerë n 18,766 mijë lek, nga të cilat vlera 14,420 lekë, 

për punime të pakryera në investime; 

- Komuna Rremas Lushnjë në vlerën 14,833 mijë lekë, për shkelje të procedurave 

të prokurimit publik; 

- Komuna Golem Kavajë në vlerën 86,311 mijë lek, kryesisht për mos llogaritje 

penalitetesh për mos përfundim të objekteve sipas kontratës dhe  grafikut të 

miratuar. 

-  Komuna Voskopojë  në vlerën 21,387 mijë lekë, ku vlera prej 14,880 mijë lekë, 

për punime të pakryera dhe mos llogaritje penalitete për mos përfundimi të 

objektit sipas kontratës dhe grafikut punimeve;. 

- Shkelje me dëm ekonomik në vlerën prej 37,669 mijë lekë, është konstatuar dhe 

në  Drejtoritë e Rrugëve të   tre Rajoneve, respektivisht; Tiranë 13,778 mijë lekë, 

Gjirokastër 12,041 mijë lekë dhe Shkodër në vlerën  11,750 mijë lekë. 

Në rekomandimet tona për masa organizative, jemi përmbajtur parimit që masat të 

mos jenë formale por si produkt i konstatimeve gjatë auditimit, me synimin për  

përmirësimin e punës të subjekteve të audituara. Megjithëse, ende në këtë drejtim 

na mbetet shumë për të bërë, duke rekomanduar masa sa më objektive dhe të 

mbështetura në bazë ligjore, si dhe duke i kushtuar rëndësi auditimit të riskut të 

menaxhimit, e cila do të rrisë dukshëm edhe realizimin e tyre. Kjo ka ardhur dhe nga 

një komunikim paraprak që kryejmë me subjektin gjatë procesit të auditimit dhe 

dërgimit të rekomandimeve me Projekt-raportin, pra në këtë vit kemi thelluar 
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bashkëpunimin direkt dhe indirekt (nëpërmjet informacionit në TI etj) si dhe  në 

formë këshillimi me subjektet mbi rëndësinë dhe vlerën që ka zbatimi i 

rekomandimeve në përmirësimin e qeverisjes në njësitë publike(vendore apo të 

tjera). Këtë e tregon edhe fakti që si rezultat i zbatimit të masave organizative për 

arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë, taksa vendore etj,  janë arkëtuar 

nga 23 subjekte vlera prej 85,826,000 lekë, nga e cila vlera prej 27,000,000 lekë, i 

përkasin Bashkisë Vlorë. 

- Bashkitë; Rrogozhinë 3,870 mijë lekë, Burrel 3,269 mijë lekë, Elbasan 1,684 mijë 

lekë,Ura Vajgurore 930 mijë lekë, etj. 

- Komunat: Kashar 13,731 mijë lekë, Qendër Fier  2480 mijë lekë, Qendër Librazhd 

1,762 mijë lekë, Pezë 2,172 mijë lekë, Farkë 1,500 mijë lekë, Golem Kavajë  2,158 

mijë lekë, Ujësjellësi SH.A Ura Vajgurore  1,245 mijë lekë etj. 

Veçojmë këtu se si rezultat i konstatimit të mos pagimit të kontributit të Sigurimeve 

Shoqërore nga ALUIZN Tirana prej mbi 30,000 mijë lekë, është derdhur kontributi i 

sigurimeve shoqërore për  punonjësit në vlerën 10,000 mijë lekë. 

 Pra shuma e arkëtuar nga zbatimi i masave organizative pre 85,826,000 lekë, të 

cituara më sipër, nga njëra anë  kompensojnë  në një farë mënyre mos realizimin e 

disa masave për shpërblim dëmi dhe nga ana tjetër vërteton se rekomandimet tona 

me karakter organizativ jo vetëm që janë pranuar, por ato kanë qenë produktive 

dhe me efekte financiare, pasi subjektet  ka realizuar të ardhura shtesë si pasojë e 

zbatimit të kësaj kategorie të rekomandimeve. Sqarojmë këtu se si rezultat i këtyre 

arkëtimeve Bashkia Vlorë ka likuiduar pothuajse të gjitha faturat e palikujduara në 

fund të vitit 2013. 

 Masa shpërblim dëmi  

Për 62 subjekte e evaduara janë rekomanduar gjithsej   1,399,407 mijë  lekë, prej 

tyre 14 subjekte  në vlerën 103,074 mijë lekë, janë evaduar në muajin Dhjetor 2014.  

Nga verifikimi i zbatimit të rekomandimeve në 46 subjekte,   me një dëm 

ekonomik prej  1,296,062  mijë lekë , ose 90 % e rekomandimeve gjithsej, rezulton 

se 30 subjekte kanë realizuar rekomandimet në masën 100%,  ndërsa në 32  prej 

tyre në vlerën 387,258 mijë  lekë, kanë nisur njoftimet por ende nuk ka filluar 
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arkëtimi. Në proces gjyqësor janë  13 subjekte në vlerën 51,444 mijë lekë dhe në 

proces hetimi janë 4 subjekte në vlerën  13,376 mijë lekë.  

Problem paraqiten 14 subjekte  të cilat nuk kanë zbatuar dhe argumentuar mos 

pranimin dhe zbatimin e rekomandimeve të KLSH, në vlerën prej 150,529 mijë 

lekë, duke ulur realizimin  për rreth 10 % të rekomandimeve, për arsye dhe 

pretendime të ndryshme. Ku përmendim: 

- Bashkia Berat në vlerën 33,080 mijë lekë , Bashkia Rrogozhinë në vlerën 2,623 

mijë lekë  dhe Bashkia  Vlorë në vlerën 45,280 mijë lekë e cila përfaqëson  dëmin e  

shkaktuar  nga operatori ekonomik “Duka” sh.p.k, për punime të pakryera në 

zbatimin e kontratës për “Shërbimin e Pastrimit Urban të qytetit”, veprim ky në 

kundërshtim me nenin 7, paragrafi i tretë, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për 

kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar. 

- Bashkisë Patos i janë rekomanduar 4 masa për shpërblim dëmi  në vlerën 

4,477,559 lekë, për të cilat megjithëse nga ana e KLSH i është dhënë mundësia për 

rivlerësim qëndrimi dhe zbatim rekomandimeve, por sipas verifikimit të kryer, kjo 

bashki nuk ka zbatuar asnjë rekomandim;  

- Bashkia Fier për dy vite radhazi, nuk ka zbatuar asnjë rekomandim të KLSH, 

kështu për vitin 2014 nuk ka zbatuar asnjë masë shpërblim dëmi në vlerën  

63,630,534 lekë, si dhe nuk ka zbatuar 22 masa organizative kryesisht për mos 

arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë 6 subjekteve në vlerën  38.146.594 

lekë, mos arkëtimin e  14 gjobave të vendosura nga INUV për vlerën 13,680,000 

lekë dhe nuk janë filluar procedurat për dhënien e masave disiplinore për 22 

punonjësit përgjegjës për mangësitë e të metat e konstatuara, megjithëse shkeljet 

dhe performanca e kësaj njësie ishte jo e mirë dhe me shkelje të rregullshmërisë 

dhe ligjshmërisë financiare. 

Nuk pranojnë dëmin ekonomik edhe  komunat respektivisht; Farkë në vlerën 1,157 

mijë lekë, Bicaj, Kukës në vlerën 1,175 mijë lekë dhe disa të tjera në vlera të vogla. 

Përveç sa cituam më sipër, përmirësimi i dukshëm i vlerësimit të rekomandimeve 

dhe rritja e nivelit të zbatimit të tyre për 47 subjektet e tjera të verifikuara për 

shpërblim dëmi në masën rreth 80% dhe po kaq edhe realizimi i masave disiplinore, 

ka ardhur dhe si pasojë e bashkëpunimit dhe zbatimit të marrëveshjes me Shoqatën 

e Kryetarëve të Bashkive dhe organizimi i workshop-it të përbashkët, i cili u vlerësua 
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maksimalisht dhe shumë produktiv, nga një numër i madh pjesëmarrësish, ku KLSH 

(departamenti jonë) referoi për rëndësinë e auditimit të jashtëm publik dhe 

rekomandimet për përmirësimin e qeverisjes vendore.  

Rekomandimet e masave  disiplinore paraqitet si vijon: 

II.b. Nga  62 subjektet e evaduara, janë rekomanduar masa gjithsejtë 786 , nga 

këto 719  masa disiplinore dhe 67 masa  administrative, të detajuara si më 

poshtë: 

- Në 18 Bashki  janë rekomanduar  369, masa disiplinore, respektivisht:  

Bashkitë Vlorë   70,  Rrogozhinë 5, Berat 23,Elbasan 13,  Peqin 10,  Laç 13,  Shijak 

2,  Ura Vajgurore 20,  Korçë 24,  Sarandë 52, Shkodër 6,  Burrel 12,  Rrëshen 23,  

Lushnjë 28, Bajram Curri 19, Përrenjas 13,  Krujë 11, Peshkopi 6 dhe Bashkia 

Vorë 20 masa. 

- Në 21 komunat janë rekomanduar 265 masa disiplinore respektivisht në 

komunat:  Pezë, Tiranë 10, Gjepalaj Durrës 4,Udenisht Pogradec,11 Rashbull 27, 

Qendër Librazhd 12, Shënkoll Lezhë 16, Farkë Tiranë 13, Remas Lushnjë 4,  

Qendër Çlirim Fier 14,  Miras, Devoll 8, Tomin Dibër 9, Golem Kavajë 18,  Labinot 

Mal Elbasan 8, Margegaj Tropojë  2, Bicaj Kukës 3, Kodër Thumanë 9, Lurë Dibër 

7, Voskopojë 6, Lekbibaj Tropojë 17,  Ksamil Sarandë 14, Kashar,Tiranë 8,  Bërxull 

Tiranë 15, Fshat Tropoje 10, dhe Paskuqan Tiranë 20 masa. 

- Në 5 Zyra ALUIZN-i  janë rekomanduar 34 masa disiplinore, respektivisht: 

ALUIZN- Drejtoria Qendrore 11, ALUIZN- Rajonal, Durrës 10, ALUIZNI- Rajonal  

Elbasan 1, 10, dhe ALUIZN- Berat 3 masa.(Sqarojmë se këtu për shkak të largimit 

masiv nga puna, për personat përgjegjës nuk kishim adresim institucional për 

dhënie mase disiplinore).  

- Në 4 ZVRPP janë rekomanduar 49 masa disiplinore, respektivisht: ZVRPP -

Tiranë 28, ZVRPP - Durrës 9, masa dhe ZVRPP- Kavajë 1 masë,(për shkak se rreth 

27 punonjës kishin pas ndërprerë marrëdhënien e punës) dhe ZVRPP Elbasan 11 

masa. 

- Në 7 subjekte të ndryshme janë rekomanduar 66 masa  disiplinore si:  Këshilli i 

Qarkut Dibër 4, Këshilli  i Qarkut Elbasan 5, Prefektura  e Qarkut Vlore 8, 

Prefektura  e Qarkut Fier 6, Drejtori e Rajonit Verior të Autoritetit Rrugor 
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Shkodër 8, Drejtoria  e Rajonit  Jugor të Autoritetit Rrugor Gjirokastër 11, 

Drejtori  e Rajonit  Qendror të Autoritetit Rrugor Tirane 9 masa disiplinore dhe 

Agjencia e Zhvillimit Bujqësor  Rural 11 masa. 

II.c. Janë rekomanduar 994 masa  organizative,të detajuara si më poshtë: 

- Në 19 Bashki janë rekomanduar 286 masa organizative,respektivisht: Bashkia 

Vlorë 35, Rrogozhinë 17, Bashkia Berat 10,  Elbasan 10,  Peqin 20,  Laç 31, Shijak 

8,  Ura Vajgurore 14, Korçë 17, Sarandë 39, Shkodër 5, Burrel 5, Rrëshen 6, 

Lushnjë 9, Bajram Curri 19, Përenjas 7, Krujë 13, Bashkia Peshkopi 9,Bashkia 

Vorë 12. 

- Në 28 Komuna janë rekomanduar 418 masa organizative respektivisht: 

Komuna  - Udenisht,Pogradec 40, Gjepalaj, Durres 7, Pezë,Tiranë 23, Rrashbull 

26, Qendër,Librazhd 7,  Shënkoll,Lezhë 29,Farkë,Tiranë 29, Remas, Lushnjë 7, 

Qendër Çlirim Fier 10, Miras,Devoll 5, Tomin Dibër 13, Golem Kavajë 31, Labinot 

Mal,Elbasan 11, Margegaj, Tropojë 11,  Bicaj Kukës 6, Kodër,Thumanë 30, 

Lurë,Dibër 18, Voskopojë 7Ksamil,Sarandë 20, Kashar,Tiranë 14, Bërxull, Tiranë 

35, Fshat,Tropoje 15, Paskuqan Tiranë 17, Lekbibaj Tropojë 15,  

- Në  5 Zyra ALUIZN-i  janë rekomanduar  73 masa organizative, respektivisht:  

ALUIZN- Drejtoria Qendrore 22, ALUIZN- Berat 13, ALUIZN- Rajonal, Durrës 16, 

ALUIZN- Rajonal  Elbasan 1-7,  ALUIZN- Tirana 1, 15,  

- Në 4 ZVRPP janë rekomanduar  109 masa organizative,respektivisht: ZVRPP  

Tiranë 24, ZVRPP  Kavajë 33, ZVRPP Elbasan 31 dhe ZVRPP Durrës 19 masa 

organizative. 

- Në 8 subjekte të ndryshme janë rekomanduar 94 masa organizative, 

respektivisht: -Këshilli  i Qarkut Dibër 11, Këshilli  i Qarkut Elbasan, 17 Prefektura  

Qarkut Vlore 18, Prefektura  Qarkut Fier 16,  Drejtori e Rajonit Verior, Shkodër 5, 

Drejtor e Rajonit  Qendror Tirane 17, Drejtoria e Rajonit Jugor,Gjirokastër 5, 

Agjencia e Zhvillimit Bujqësor  Rural 5 masa organizative, etj.  

III. Subjektet dhe numri i personave për kallëzim penal paraqitet: 

Për vitin 2014 në lidhje me veprimet të cilat pretendohet se përbëjnë vepër penale 

janë kallëzuar në Prokurori 16 subjekte për 62 persona respektivisht:  
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Në 5 Zyra ALUIZN-i 29 persona, 3 ZVRPP-13 persona, 2 Bashki -7 persona dhe 6 

Komuna -13 persona. Në mënyrë të detajuar kallëzimet penale paraqiten si më 

poshtë:  

1. ALUIZN- Tiranë, një kallëzim penal për 3 persona, për konsumimin e figurës së 

veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP. 

2. ALUIZN- Elbasan, një kallëzim penal për 10 persona, për konsumimin e figurës së 

veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP. 

3. ALUIZN- Durrës, një kallëzim penal për 7 persona, për konsumimin e figurës së 

veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP. 

4. ALUIZN- Tirana-1,  një kallëzim penal për 4 persona, për konsumimin e figurës së 

veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP.  

5. ALUIZN- Berat, një kallëzim penal për 5 persona, për konsumimin e figurës së 

veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP. ZVRPP- 

Tiranë, një kallëzim penal për 3 persona, për konsumimin e figurës së veprës penale 

të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP. 

6. ZVRPP- Kavajë,një kallëzim penal për 7 persona, për konsumimin e figurës së 

veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP. 

7. ZVRPP Durrës, një kallëzim penal për 3 persona, për konsumimin e figurës së 

veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP. 

8. Bashkia Vlorë, një kallëzim penal për 2 persona, për konsumimin e figurës së 

veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP. 

9. Bashkia Ura Vajgurore, një kallëzim penal për 5 persona, për konsumimin e 

figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP. 

10. Komuna Ramas, Lushnje, një kallëzim penal për 3 persona, për konsumimin e 

figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP. 

11. Komuna Udenisht Pogradec një kallëzim penal për 3 persona, për konsumimin e 

figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP 3 

12. Komuna  Shenkoll Lezhë, një kallëzim penal për 2 persona, për konsumimin e 

figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP. 
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13. Komuna  Kodër Thumane,një kallëzim penal për 2 persona, për konsumimin e 

figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP. 

14. Komuna  Golem, Kavajë, një kallëzim penal për 2 persona, për konsumimin e 

figurës së veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP. 

15. Komuna Voskopojë, një kallëzim penal për 1 person, për konsumimin e figurës së 

veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i KP 

IV.  Në auditimin e legalizimeve  të ndërtimeve informale. 

Në fokus të veprimtarisë audituese të KLSH ka qenë dhe zbatimi i ligjshmërisë për 

legalizimin  e ndërtimeve informale. Procesi  i legalizimeve  të ndërtimeve  

informale ka ecur me ritme shumë të ngadalta, ku për periudhën e audituar për  

vitet  2011-2013,  në 7 Drejtori Rajonale të ALUIZN-it , rezulton se nga 129,072 

vetëdeklarime të bëra nga poseduesit e ndërtimeve informale, janë pajisur me leje 

legalizimi gjithsej 8,706 vetëdeklarues  ose 6.7 % e tyre dhe për pasojë  procesi i 

legalizimit nuk është mbyllur sipas afateve të përcaktuara. Theksojmë se  për 

periudhën nga muaji shtator-dhjetor 2013 nuk është bërë asnjë legalizim. Më të 

detajuara  numri i vetëdeklarimeve dhe legalizimeve për 7,  Drejtoritë Rajonale të 

ALUIZN-it  të audituara  paraqitet  si më poshtë: 

- ALUIZN-Lezhë, nga 10,677 vetëdeklarime janë dhënë 961 leje legalizimi, ose 9 %. 

- ALUIZN- Shkodër, nga 19,308  vetëdeklarime janë dhënë 1051 lejë legalizimi ose 5.4 %. 

- ALUIZN -Sarandë, nga 5,489  vetëdeklarime janë dhënë 783 leje legalizimi ose 14.2 %. 

- ALUIZN- Elbasan, nga 10,680 vetëdeklarime janë dhënë 1841 leje legalizimi ose 17 %. 

- ALUIZN- Durrës, nga 41,532  vetëdeklarime janë dhënë 1886 leje legalizimi ose 4.5 %.  

- ALUIZN- Vlora 2, nga 4,264  vetëdeklarime janë dhënë 133 leje legalizimi ose 3.1 %.  

- ALUIZN- Tirana 1, nga 37,122 vetëdeklarime janë dhënë 2051 leje legalizimi ose 5.5 %. 

Gjatë procesit të auditimit në fushën e legalizimeve të ndërtimeve informale, janë 

evidentuar parregullsi dhe shkelje të dispozitave të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006 

“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve  pa leje”, i ndryshuar, 

Vendimit të KM nr. 1620, datë 26.11.2008 “Për miratimin e çmimeve të trojeve, që 

ndodhen në të gjitha bashkitë dhe në disa komuna”, si dhe Vendimi i KM nr. 1180, 
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datë 05.08.2008, ndryshuar, me V KM nr. 368, datë 30.05.2012 “Për një ndryshim 

në vendimin nr. 1180, datë 5.8.2008 të VKM "Për përcaktimin e vlerës së tarifës së 

shërbimit për legalizim dhe mbledhjen e administrimin e të ardhurave të procesit të 

legalizimit", të ndryshuar, pika 1 dhe 2.  

Për pasojë, janë arkëtuar më pak të ardhura  në buxhetin e shtetit të destinuara për 

fondin e kompensimit të ish-pronarëve në vlerën totale prej 1,158,137 mijë lekë, të 

cilat përfaqësojnë: diferencën e konstatuar ndërmjet sipërfaqes së vetëdeklaruar 

dhe që zotëron poseduesi i ndërtimit informal në fakt dhe sipërfaqes së parcelës 

ndërtimore të legalizuar me leje legalizimi; diferencë në llogaritjen e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë dhe moszbatim penalitetit; mos llogaritje dhe arkëtim i 

tarifës së shërbimit.  

Mungesa e të ardhurave të cituar më sipër është konstatuar  në 7 Drejtoritë 

Rajonale të ALUIZN-it , respektivisht : Elbasan në vlerën 412,222 lekë, Lezhë në 

vlerën  174,438 lekë, Sarandë në vlerën  171,520 lekë, Tirana 1, në vlerën  162,909 

lekë, Shkodër në vlerën  118,606 lekë, Durrës në vlerën 108,707 lekë dhe Drejtoria 

Rajonale e ALUZN-it Vlora 2, në vlerën  prej 9,735 lekë. 

Gjithashtu, janë evidentuar dhe 512 raste, ku legalizimi i ndërtimeve informale 

është bërë në zona të cilat  nuk duhej të bëhej legalizimi në kundërshtim me ligjin  

nr. 9482, datë 3/4/2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve  

pa leje”, i ndryshuar, dhe VKM nr. 438, datë 28.6.2006 “Për përcaktimin e kritereve, 

të procedurave dhe dokumentacionit të zbatueshëm, për të kualifikuar objektet në 

ndërtim, që legalizohen ose jo”, i ndryshuar, si dhe aktet e tjera ligjore e nënligjore, 

dhe konkretisht : 

- në 68 raste, legalizim i ndërtimeve informale është bërë në zonat Arkeologjike 

dhe në Monumentet e Kulturës (ALUIZN- Sarandë në 46 raste; Durrës në 22 raste), 

- në 172 raste, legalizim i ndërtimeve informale është bërë në zona të 

gjelbëruara me përparësi zhvillimi dhe pranë vijës bregdetare (ALUIZN- Sarandë në 

159 raste; Vlora 2 në 5 raste dhe Tirana 1 në 8 raste), 

- në 198 raste, legalizim i ndërtimeve informale është bërë në zonat me Studim 

Urbanistik (ALUIZN- Sarandë në 12 raste; Elbasan në 9 raste; Durrës në 157 raste; 

Vlora 2 në 1 rast dhe Tirana 1 në 51 raste), 
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- në 53 raste, legalizim i ndërtimeve informale është bërë në vijën e ndërtimit të 

strukturës së rrugës dhe pranë kanaleve kullues (ALUIZN- Tirana 1 në 32 raste, 

Durrës në 19 raste dhe Vlora 2 në 2 (dy) raste),  

- në 9 raste, legalizim i ndërtimeve informale është bërë në troje të kaluara në 

pronësi të institucioneve shtetërore (ALUIZN- Lezhë në 6 raste; Elbasan në 3 raste), 

- në 5 raste, legalizimi i objektit informal është kryer pa u mbyllur etapat e 

procesit të ankimit në gjykatë, kjo në Drejtorinë Rajonale të ALUIZN- Tirana 1, 

- në 4 raste, legalizim i ndërtimeve informale është bërë në brezin mbrojtës të 

hekurudhave (ALUIZN- Durrës në 4 raste), 

- në 1 rast, legalizim i ndërtimeve informale është bërë pa objekt të identifikuar 

në parcelën ndërtimore (ALUIZN- Vlora 2, në 1(një) rast), 

- në 1 rast, objekti është legalizuar brenda zonës së Qytetit Studenti, kjo në 

Drejtorinë Rajonale të ALUIZN- Tirana 1, 

- në 1 rast, objekti është legalizuar pranë depos së Ujit Qesarat, Komuna Dajt, kjo 

në Drejtorinë Rajonale të ALUIZN- Tirana 1. 

III. Në fushën e zbatimit të rregullshmërisë dhe ligjshmërisë 

 Në auditimin e 4 Zyrave Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZVRPP) 

në vartësi të Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

(ZQRPP),respektivisht: ZVRPP, Tiranë,Kavajë,Durrës dhe Elbasan,fokusi është 

përqendruar në auditimin e trajtimit ligjor të regjistrimit të përfitimit të titujve të 

pronësisë shtetërore, publike dhe private, kjo e fundit  e shkëputur, dhe  nga 

vlerësimi i i ligjshmërisë juridike në origjinë, nga dy format e para të pronësisë sipas 

llojeve  të pasurive të paluajtshme. 

Në  të  katër  ZVRPP-të  ka rezultuar se në 27 %  të rasteve  të audituara,  praktikat 

e regjistrimit të pasurive në zonat urbane janë me shkelje e mangësi në 

dokumentacion, në kundërshtim me ligjin nr. 7843 datë 13.7.1994 “Për regjistrimin 

e pasurive të paluajtshme”, ndryshuar me ligjin  nr. 33/12, datë 21.03.2012“Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. 
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Në mënyrë të grupuar natyra  e shkeljeve  të konstatuara në ZVRPP-të  paraqitet 

si më poshtë:  

a. Në regjistrimin e pronave dhe pasurive të tjera të paluajtshme të transferuara e 

kaluara në pronësi të NJQV, sipas VKM  përkatëse dhe sipas dhënies e përcaktimit 

të titullit të pronësisë, me qëllim që të vendoset mbrojtja e duhur ligjore mbi titujt e 

pronësisë shtetërore dhe publike për këto pasuri, për të cilat në disa janë vendosur 

marrëdhënie të dhënies në përdorim për afate të gjata kohore deri dhjetëra vjet, 

dhe në kushtet që subjektet palë në marrëveshje kanë ndryshuar e ndryshojnë 

emërtimet për shkaqe të reformave dhe të ristrukturimit.  

b. Në verifikimin dhe krahasimin e gjendjes faktike juridike të pasurive të 

paraqitura para daljes së VKM përkatës, pra saktësia e inventarizimit dhe verifikimit 

të gjendjes juridike sipas fazave të vendimmarrjes së miratimit të listave paraprake,  

me gjendjen juridike të paraqitur në VKM, me synim shmangien e rrezikut të 

ekzistencës së “Pasurive pa zot” ose pa status juridik 

c. Saktësinë e regjistrimeve në Kartelat e regjistrimit të Pasurive të paluajtshme 

dhe paraqitja e tyre me saktësi në Hartat treguese, me synim ruajtjen e cenimit, 

përfitimit të paligjshëm apo përdorimin pa status të pronave publike, shtetërore 

kryesisht të llojeve troje, ndërtesa, infrastrukturë e mobilime të tokave bujqësore e 

sipërfaqeve pyjore, vepra e aksesorë ujore, të pa vënë nën administrim apo të lëna 

jashtë inventarëve nga NJQV, apo nga ish njësitë ekonomike të ish Ndërmarrje 

shtetërore, ish-kooperativa bujqësore të ndodhura në territor e juridiksion të 

Komunave apo Bashkive.  

d. Saktësia në administrimin e KPP-ve lidhur me veprimet apo transaksionet për 

identifikimin, veçimin dhe regjistrimin ne pronësi “shtet”, seksioni C të  pasurive me 

sipërfaqe tepër mbi AMTP,(si burim kryesor për Krijimin e Fondit Fizik të 

Kompensimit), rastet e regjistrimeve të pronave me mbivendosje, dhe me keq 

regjistrimet e pronave pa tituj pronësie; të cilat i sjellin detyrime pasurore dhe 

monetare Buxhetit të Shtetit, gjatë  procesit të zbatimit të reformës së ligjit për 

kthimin dhe kompensimin e pronave,pra krijimin ruajtjen administrimin e Fondit 

Fizik të Kompensimit 

e. Administrimin e praktikave dhe kërkesave në proces të pa përfunduara (e cila 

deri në një shkallë shpreh performancën dhe transparencën e shërbimit të kësaj 

zyre shtetërore ndaj publikut) shprehur me, të ardhura të përfituara pa dhëne 
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shërbimin e faturuar, që kanë sjellë si pasojë mungesën e transparencës së punës 

së ZVRPP ndaj publikut, mos administrimin në arkiv të dokumentacionit, mbajtjen e 

praktikave të aplikimeve nga specialistët për afate të gjata, në kundërshtim me 

ligjin nr. 9154, datë 6.1.1993 “Për arkivat”, dhe me  kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 

8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” , pra lidhur me ngritjen e 

funksionimin e Sistemit të Mekanizmave të Kontrollit të Brendshëm për shmangien 

e fenomeneve korruptive në fushën e administrimit të regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme.  

Mbi Ankesat e qytetarëve 

Për vitin 2014, janë paraqitur në Departamentin tonë gjithsej 245 ankesa, nga këto 

82 ankesa kanë qenë jashtë kompetencave KLSH dhe janë adresuar institucioneve 

përkatëse, si dhe kemi ndjekur verifikimin e tyre duke njoftuar qytetarët mbi 

konkluzionet dhe zgjidhjet e bëra apo mungesë dokumentacioni.  Sipas llojit të tyre, 

kemi: 59 ankesa për administrim financiar, 129 ankesa për privatizim e kthim 

prone gjithsej, ku 54 ankesa kanë qenë jashtë kompetencave tona dhe 57 ankesa 

“Të tjera”, në të cilat 34 kanë qenë jashtë kompetencave të KLSH. Po kështu sipas 

regjistrit që kemi si departament kemi pasur gjithsej 533 korrespondenca për 

shqyrtim, pra shikohet nga Departamenti jonë kryhet rreth 70% e ankesave të KLSH, 

kjo kërkon kosto të burimeve njerëzore.  

V. Mbi trajnimin e personelit, marrëdhëniet me median (shkrimet) dhe 

bashkëpunimi me OJQ dhe Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë. 

Departamenti jonë për vitin që kaloi, megjithëse kishim filluar një përvojë të re të 

trajnimit të audituesve brenda departamenti, në vitin 2014 i dhamë një hop të ri, 

pasi jo vetëm kemi kryer 22 ditë. Për trajnimet, kemi zgjedhur  ato tema që i 

shërbejnë direkt përmirësimit të cilësisë së auditimit, si trajnimi për auditimin në 

ALUIZNI-t ku ftuam specialist të fushës, për administrimin e aseteve të pushtetit 

vendor dhe mbrojtjen e mjedisit, ku ftuam specialistë të Ministrisë Mjedisit 

(Drejtorisë së Përgjithshme e Pyjeve  e Ujërave) dhe temat e prokurimeve. 

Ndihmesë të madhe kanë dhënë dhe trajnimet e organizuara nga SAI-t e tjerë dhe 

të SIGMA ku vetëm nga departamenti jonë janë kryer 124 ditë trajnimi jashtë 

shtetit dhe kjo ka ndikuar direkt në rritjen e cilësisë së auditimit dhe nivelit 

profesional të audituesve. 
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Për herë të parë  nga Departamenti, u organizua një Workshop me Shoqatën e 

Bashkive të Shqipërisë, ku ne si KLSH bëmë një prezantim model dhe u vlerësuam 

duke na kërkuar bashkëpunim për përgatitjen e “ Manualit të auditimit të jashtëm 

publik për njësitë e qeverisjes vendore” ku unë kam autorësinë për këtë libër  në 

bashkëpunim me Drejtorin Juridike të Bashkisë Tiranë, manual që del këto ditë dhe 

do ju vihet në dispozicion të gjitha njësive qeverisjes vendore e financuar nga 

fondacioni gjerman. Kjo u krye në zbatim të direktivës, “KLSH kryen misione 

auditimi dhe këshillimi në përputhje me Standardet e EUROSAI dhe INTOSAI, 

standarde këto të përfshira në ligj dhe në rregulloren e KLSH. Por KLSH si çdo 

institucion ka misionin e tij, që mbështetet në  ISSAI 200”. 

- Në këtë vit ne kemi marrë pjesë dhe në median e shkruar brenda vendit  ku kemi 

shkruar mbi 10 artikuj në gazetat kryesore të vendit , ku Bajram Lamaj ka shkruar 6 

artikuj dhe nga dy artikuj secili: Niko Nako, Selfo Zeneli, Bexhet Zeqiri etj. të cilët i 

falënderojmë dhe inkurajojmë dhe të gjithë juve që të shkruani mbi problematikat 

dhe produktin që ne nxjerrim dhe ka vlerë për publikun.  

Për IntoSAINT (pra vetëvlerësimin e punës së departamentit nga vetë audituesit): 

Në zbatim të porosisë së dhënë nga z. Kryetar, Departamenti jonë vlerësoj 

maksimalisht këtë orientim, si një proces që kryhet për herë të parë dhe që do na 

ndihmonte ne për një vetëvlerësim realist dhe caktimin e objektivave që do dalin 

nga vetë anketimi i audituesve. Në këtë kuadër ne përgatitëm 32 pyetje me shkallë 

vlerësimi dobët, mirë dhe shumë mirë, për të gjitha problematikat dhe proceset që 

kemi kryesisht në procesin e auditimit, evadimit dhe menaxhimit të departamentit 

dhe sidomos menaxhimit të riskut në të gjitha shkallët.  

Në analizën e rezultateve të pyetësorit u morë përgjigje nga 27 anketues(auditues) 

kundrejt 37 të Departamentit. Nga përgjigjet e 27 anketuesve u morën edhe 

rekomandimet e propozimet për përmirësimet e nevojshme, të cilat do të dalin në 

fund të analizës vetëvlerësuese të cilat do të kthehen në rekomandime për vitin 

2015. 

Nisur nga fakti që masa e të anketuarve është mjaftueshëm e përfaqësuar dhe në 

përmbushje të standardit të kërkuar nga IntoSANTI (anketa kërkon 10-15 

përfaqësues për gjithë SAI-n ne kemi 27 auditues ose 73% e departamentit). Grupi i 

ripërpunimit pas diskutimeve të departamentit  do të rishqyrtojë dhe precizojë e 
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saktësojë rekomandimet përkatëse si dhe të hartojmë planin e masave organizative 

për departamentin për vitin 2015, duke marrë miratimin e Kryetarit. Ky 

vetëvlerësim do të pasurohet në  trajtimin e zgjeruar profesional e shkencor, pas 

zhvillimit të debatit, me synim që ky punim të marrë vlerat e mirëfillta të një 

auditimi të kësaj fushe dhe sidomos pse jo dhe të një punimi shkencor për KLSH.  

Dua t’i falënderoj të gjithë audituesit që vlerësuan këtë proces dhe në bashkëpunim 

me kryeaudituesit që u bë e mundur nxjerrja e problematikave dhe rekomandimeve 

përkatëse të cilat do i diskutojmë në panelin tjetër që do zhvillojmë si departament, 

me synim për të mos e rënduar në këtë seancë.  Dua në veçanti të falënderoj për 

punën dhe rezultatet audituesit që në këtë vit me të vërtetë kanë bërë një punë 

shumë të mirë e rezultative, si: Ramadan Zejnuni, Milo Pano, Qemal  Shehu, Qema 

Meta, Besim Bileri, Bexhet Zeqiri, Halil  Isufi, Josif .Lile, L.Kuka, Jonild Hoxha, Kristaq 

Gjurgjaj,  Hysen Metko dhe dy juristët Ryisim Xhaja e Julian Adili, pasi kanë mbajtur 

peshë më shumë si nga ana juridike (për kallëzimet penale ) dhe me përballimin e 

përgjigjeve e ndjekjen e verifikimin e ankesave në adresë të Departamentit). 

Veçoj dy kryeaudituesit z. Niko Nako dhe z. Selfo Zeneli, që si bashkëpunëtor të 

palodhur në përmbushjen e detyrave të ngarkuara si departament, ku pa punën e 

gjithsecilit si dhe për ata që nuk ua përmenda emrat, por audituesve që nuk kanë 

kapur ritmin e kolegëve ju bëj thirrje që të lëvizin e të ecin me ritmin e 

departamentit, mos përmirësimi do i nxjerr jashtë departamentit tonë, pasi nuk ka 

vend në këtë departament për rehati, por vetëm për punë rezultative.  

Në përfundim, në emër të departamentit dhe me besimin tek aftësitë e të gjithëve 

dhe në Zot, ju garantojmë se nëpërmjet rritjes së bashkëpunimit, transparencës, 

menaxhimit, integritetit profesional dhe  nxitjes  vlerave pozitive brenda 

departamentit,  shpreh besimin se do të realizojmë detyrat e ngarkuara me një 

cilësi të lartë e produkt të mirëpritur nga publiku e palët e interesuara, se do të 

rrisim bashkëpunim me shoqatat dhe OJQ që kanë interes për produktet tona për 

të kryer trajnime e workshop-e të përbashkëta që na shërbejnë në punën tonë dhe 

rritjen e trajnimeve brenda departamentit, për vetë specifikat dhe problematikat 

që trajton ky departament.  Kam besim se për vitin 2015 që sapo kemi filluar, me 

punën e të gjithë audituesve, kryeaudituesve të departamentit do të arrijmë 

rezultate edhe më pozitive me një performancë sa më të mirë për ne e institucionin 

e KLSH. 
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Lista e subjekteve të audituara dhe evaduara për vitin 2014, zbulimet, masat e 

rekomanduara,  paraqitet: 

Nr. Emërtimi i subjekteve 
Rekoman 
zhdëmtim 
(000/leke) 

Masa 
Disipl 
Admi 

Masat 
Organiz 

Kallzi 
Penale 
 person 

 
 
              Grupet e auditimit 

I  
Audit te mbartura 

nga viti 2013 
623,769 149 202 32  

1 Bashkia  Vlorë 82,408 70 35 2 
N.Nako.A,Zace,G.Koka, 
Q.Shehu,R.Golemaj. 

2 Bashkia Rrogozhinë 5,824 5 17  V.Peci.P.Gjuzi.M.Koçi 

3 
Komuna 
Pezë,Tiranë 

79 10 23  N.Nako, M.Çela. 

4 
Kom. 
Gjepalaj,Durres 

579 4 7  F.Zilja, J.Lile.M.Stefa 

5 
Kom.Udenisht,Pogr
adec 

2,304 11 40 3 S.Muca,L.Kuka, R.Xhaja 

6 
Aluizni, Rajonal,  
Durrës 

95,772 10 16 7 
H.Metko, R.Zejnuni, 
K.Gjurgjaj,H.Isufi, Q.Shehu, 

7 
Aluizni, Rajonal  
Elbasan 1  

412,633 10 7 10 
H.Metko,P.Daci,K.Gjurgjaj,A.Papa
dhimtri 

8 ZVRPP, Tiranë 0 28 24 3 
J.Adili, Q.Shehu, 
B.Zeneli,R.Xhaja,H.Isufi 

9 ZVRPP,Kavajë 23,384 1 33 7 S.Zeneli. A.Mandri.Q.Meta 

10 
Zbatimi Rekoma, 
vitit 2013 

    
N.Nako. M Cela dhe H.Isufi + 
Grupet 

II 
Auditime te Planit 

Vjetor 
     

a  BASHKI  274 222   

1 Bashkia Berat 56,940 23 10  
B.Bileri.P.Daçi, 
A.Mandri.J.Hoxha,I.Shkupi 

2 Bashkia Elbasan 30,843 13 10  
B.Zeqiri.M.Pano. 
Q.Shehu.M.Koçi,L.Kuka 

3 Bashkia Peqin 1,905 10 20  P.Imeraj, L.Kuka 

4 Bashkia Laç 1,455 13 31  
R.Zejnuni. A.Papadhimtri, Odise 
Vesho 

5 Bashkia   Shijak 14,090 2 8  P.Daci, M.Bogdo dhe H.Kosova 

6 
Bashkia Ura 
Vajgurore 

1,674 19 14 5 P.Imeraj. R.Xhaja Jonild Hoxhaj 

7 Bashkia Korçë 3,607 24 17  
N.Nako,Q.Shehu,V.Peci, J.Nasto, 
Xh.Luka 

8 Bashkia Sarandë 22,094 52 39  
R.Zejnuni,R.Xhaja,P.Imeraj,Sh.Jau
pi,J.Hoxh 

9 Bashkia Shkodër 114 6 5  
B.Zeqiri.M.Pano.D.Meço,D.Zeneli, 
kurse  R.Koçi, dhe N.Xhepexhiu  
(jane tërhequr nga grupi auditim) 
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10 Bashkia Burrel 4,251 12 5  B.Bileri,B.Harizaj 

11 Bashkia Rrëshen 4,413 23 6  M.Pano,Sh.Jaupi, M.Bogdo,R.Koçi 

12 Bashkia Lushnjë 11,566 28 9  G.Koka. D.Meço,D.Zeneli. 

13 
Bashkia Bajram 
Curri 

15,740 19 19  B.Bileri. Sh.Jaupi, B.Paja, J.Hoxhaj 

14 Bashkia Përrenjas 19,885 13 7  H.Isufaj, A.Duka, L.Baholli 

15 Bashkia Krujë 1,993 11 13  
B.Bileri,L.Baholli,H.Xhepexhiu dhe 
P.Daçi 

16 Bashkia Peshkopi 6,840 6 9  J.Lile,P.Gjuzi, D.Zeneli 

b  KOMUNA  223 323   

1 
Komuna 
Rrashbull,Durrës 

59,246 27 26  S.Zeneli,M.Stefa,A.Duka,V.Peci, 

2 
Komuna 
Qendër,Librazhd 

2,862 12 7  J.Lile ,P.Gjuzi dhe L.Kuka  

3 
Kom.Shënkoll,Lezh
ë 

18,766 16 29 2 B.Bileri. S.Hysa, R.Koci 

4 
Komuna 
Farkë,Tiranë 

3,023 13 29  
V.Peci.P.Imeraj,S.Muça, 
J.Hoxha,R.Xhaja. 

5 
Kom, 
Remas,Lushnjë 

14,833 4 7 3 F.Zilja,H.Hasani dhe J.Lile 

6 
Kom. Qend.Çlir, 
Fier 

230 14 10  H.Isufi . P.Gjuzi dhe S.Kosdine 

7 
Komuna  
Miras,Devoll 

2,520 8 5  B.Bileri, P.Daci dhe B.Pajaj 

8 Kom.Tomin,Dibër 675 9 13  H.Metko, K,Gjurgjaj  R.Xhaja 

9 
Komuna Golem 
Kavajë, 

86,311 18 13 2 F.Zilja, Sh.Jaupi,J.Adili,D.Zeneli 

10 
Komuna Labinot 
Mal,Elbasan 

281 8 11  H.Isufi. S.Hysi  dhe R.Golemi. 

11 
Komuna  Margegaj, 
Tropojë 

4,393 2 11  P.Daçi,A.Duka dhe L.Kuka 

12 
Komuna Bicaj, 
Kukës 

2,774 3 6  J.Lile dhe P.Gjuzi 

13 
Komuna 
Kodër,Thumanë 

2,390 9 30 2 R.Zejnuni,D.Meço,M.Çela  

14 Komuna Lurë,Dibër 861 7 18  D.Meço,S.Hysi dhe D.Zeneli 

15 Komuna Voskopojë 21,387 6 7 1 B.Zeqiri ,N.Nako  dhe J.Hoxhaj 
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Nr 
 

Emërtimi i subjekteve 
 

Rekoman 
zhdëmtim 
(000/leke) 

Masat 
Disipl 
Admin 
(num) 

Masat 
Organi 
Zative 
(num) 

Kallzim 
Penale 
num 
person 

 
 
              Grupet e auditimit 

16 Komuna Ksamil,  Sarandë 76,268 14 20  Q.Meta,R.Golemaj,M.Çelaj
, B.Paja 

17 Komuna Kashar, Tiranë 15,090 8 14  J.Lile, D.Meço, P.Daçi 
P.Gjuzi, J.Adili, L.Kuka, 
J.Hoxhaj 

18 Komuna Bërxull,  Tiranë 6,910 15 35  L.Kuka, Q.Shehu, R.Xhaja,  

19 Komuna Fshat, Tropoje 20,793 10 15  V.Peci, P.Gjuzi, K.Gjurgjaj 

20 Komuna Paskuqan Tiranë 2,709 20 17  H.Metko, V.Peci, 
A.Papadhimitri, B.Paja, 
M.Bogdo 

  KESHILLA  QARKU  9 28   

1 Këshilli  i Qarkut Dibër 1,270 4 11  R.Zejnuni , A.Papadhimitri 

2 Këshilli  i Qarkut Elbasan 0 5 17  R.Golemaj, M.Çela, J.Adili, 
V.Vane 

  PREFEKTURA  14 34   

1 Prefektura  Qarkut Vlore 1,933 8 18  J.Hoxhaj,  D.Meço, G.Koka 

2 Prefek Qarkut Fier (Zve. 
Elbasan) 

258 6 16  S.Zeneli, P.Imeraj 
,S.Kosdine 

  ALUIZNI  19 50   

1 Aluizni,Tirana 1 163,479  15 7 H.Metko, K.Gjurgjaj, 
A.Papadhimitri, L.Kuka 

2 Aluizni Drejtoria Qendrore 741 16 
(5+11) 

22  H.Metko, A.Papadhimitri, 
L.Baholli 

3 Aluizni, Berat 17,837 3 13 6 H.Metko, K.Gjurgjaj, 
A.Papadhimitri 

  ZVRPP  48 77   

1 ZVRPP,Durrës 0 9 19 3 G.Koka,  A.Mandri, Q.Meta 

2 ZVRPP,Elbasan 20 11 31 4 Q.Shehu, J.Adili,J.Lile. dhe  
E.Luçi 

  Drejtori e Rajonit 
Verior,Shkodër 

11,750 8 5  M.Pano, M.Bogdo,M.Çela 
dhe P.Daçi 

1 Drejtor e Rajonit  Qendror 
Tirane 

13,778 9 17  L.Koka, B.Harizaj, 

2 Agjencia e Zhvill.Bujqësor  
Rural 

5,551 11 5  B.Zeqiri, J.Adili, 
J.Lile,F.Zilja,  M.Çela 

III Jashtë  Planit viti 2014 
(Evaduar) 

 50 48   

1 Komuna Lekbibaj Tropojë 3,665 17 15  B.Bileri, B.Paja 

2 Ujsjelles sha, Ura 
Vajgurore 

1,457 2 16  S.Muça, P.Imeraj ,R.Xhaja 

3 Drejt e Rajonit  
Jugor,Gjirokastër 

12,041 11 5  B.Zeqir, H.Isufi, E.Koçi, 
J.Hoxhaj, R.Golemaj 

4 Bashkia Vorë 2,912 20 12  H.Isufi, S.Hysi,  Sh.Jaupi  G. 
Bode 

IV Te Planit te vitit 2014, të 
cilat kanë filluar dhe do 
evadohen vitin 2015 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 Bashkia Orikum     M.Pano,  B.Bileri, J.Hoxhaj. 
E.Sinaj 

2 Zbatimi Rekoma., vitit 
2014 

    N.Nako,  M.Cela, Grupet 
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V Jashtë  Planit viti 2014 
dhe do evadohen ne vitin 
2015  

     

1 Bashki Himarë     R.Zejnuni, R,Xhaja,  
K.Gjurgaj, P.Imeraj, 
J.Hoxhaj dhe E.Seraj 

2 Komuna Fan Mirditë     Q.Meta, A.Mandri, A.Duka, 
Sh.Jaupi, L.Kuka 

3 Komuna Gradishte 
Lushnjë 

    B.Harizaj, R,Golemaj 

4 Komuna 
Bradashesh,Elbasan 

    D.Meco, L.Kuka, D.Zeneli 

5 Ujsjelles sha, Berat-
Kuçovë 

    N.Nako, M.Pano, M.Cela 

6 ZVRPP Sarande     S.Zeneli, A.Mandri dhe 
Q.Meta 

7 ZVRPP Pogradec     S.Zeneli, R,Xhaja, J.Adili 
dhe Q.Shehu 

8 Aluizni Korçë     H.Metko, Q.Shehu, 
K.Gjurgjaj, R.Zejnuni 

VI Nga Plani ,viti 2014 pa u 
realizuar 

     

1 Komuna Velipojë,Shkodër      

2 Aluizni, Tirana 3 (Shtesat)      

3 Kom. i  Kth  dhe Komp. 
Pronave 

     

 GJITHSEJT 1,399,407 786 984 62  (16 subjekte me 62 
Persona) 
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Diskutimi i  Drejtorit të  Drejtorisë së Juridike dhe  Zbatimit të Standardeve, 

z. Ermal YZEIRAJ 

 

I nderuar Kryetar,  

të nderuar të ftuar,  

të nderuar kolegë! 

Ndryshe nga analizat e mëparshme vjetore që kemi 

zhvilluar, këtë vit një theks i veçantë i është kushtuar 

analizës së integritetit. për këtë arsye kjo analizë është 

konceptuar si një ndërthurje ndërmjet elementëve 

tradicionalë dhe të domosdoshëm të një analize dhe 

atyre të përshkruara në manualin e vetëvlerësimit të integritetit për SAI-et. 

Pa u zgjatur shumë, dëshirojmë t'ju paraqesim fillimisht statistikat në lidhje me 

punën dhe veprimtarinë e drejtorisë për vitin 2014. 

Në kryerjen e detyrave dhe proceseve të punës si Drejtori Juridike dhe Zbatimit të 
Standardeve, të përcaktuara këto në Rregulloren e KLSH-së, vëmendja kryesore i 
është dhënë proceseve të konsideruara si primare dhe që janë ato në lidhje me 
procesin auditues. Detyra jonë kryesore si Drejtori është dhënia e një sigurie 
juridike dhe ligjore në lidhje me dosjet dhe materialet e auditimit, duke funksionuar 
njëkohësisht edhe si një filtër i rëndësishëm në funksion të paraqitjes për evadim 
tek Kryetari i KLSH-së të raporteve dhe vendimeve të auditimit sa më cilësore dhe 
në përputhje me standardet e auditimit. 

Për vitin 2014, Drejtoria Juridike dhe Zbatimit të Standardeve është angazhuar në 
shqyrtimin në të nxehtë të 159 dosjeve të auditimit, të cilat të ndara sipas 
departamenteve paraqiten sipas tabelës së mëposhtme: 

Departamenti i Auditimit Nr. i dosjeve 

ALP 35 

Niveli Vendor 62 

Projektet 32 

Dogana/Tatime 23 

Performanca 7 

Total 159 
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Në lidhje me këto dosje auditimi, ne si drejtori kemi dhënë mendimin dhe 

kontributin tonë si për sa i përket përmirësimit të raporteve përfundimtare të 

auditimit dhe rekomandimeve përkatëse në projektvendimet e paraqitura ashtu 

edhe në hartimin dhe përgatitjen e kallëzimeve penale që kanë rezultuar si pasojë e 

shkeljeve të konstatuara në këto auditime. 

Për sa i përket kallëzimeve penale të përgatitura gjatë këtij viti por edhe vlerësimit 

tonë në lidhje me dosjet e auditimit, kemi evidentuar në përgjithësi një rritje 

graduale të cilësisë së materialeve të auditimit e cila ka ardhur duke u përmirësuar 

nga viti në vit. Por në veçanti dëshirojmë të theksojmë punën e bërë në lidhje me 

një prej auditimeve më të rëndësishme të këtij viti, atë të kryer në Albpetrol sh.a. 

Në total numri i kallëzimeve të përgatitura nga ana e Drejtorisë Juridike dhe 

Zbatimit të Standardeve për vitin 2014 ka qenë 41 kallëzime për 149 persona të 

akuzuar, nga të cilët 3 Drejtor të Përgjithshëm, 22 Drejtor Drejtorie, 2 Kancelar 

Universiteti, 3 Kryetar Komunash, 1 zv/Kryetar Bashkie, dhe 1 Kr/Këshillit 

Bashkiak. Trend ky i njëjtë edhe me kallëzimet e kryera në tre vitet e kaluara. 

Më konkretisht, të dhënat në lidhje me këto kallëzime paraqiten sipas tabelës së 

mëposhtme: 

Departamenti i 

Auditimit 

Nr. i 

kallëzimeve 

Nr. personave të 

kallëzuar 

ALP 14 47 

Niveli Vendor 16 62 

Projektet 9 29 

Dogana/Tatime 2 10 

Performanca   

Total 41 149 

Në total, dëmi ekonomik që i është shkaktuar buxhetit si pasojë e shkeljeve të 

trajtuara në këto kallëzime arrin në 5.069.494.000 lekë. 

Në analizë të një periudhe 5 vjeçare (2009-2014) në lidhje me kallëzimet penale që 

KLSH ka depozituar në organet e Prokurorisë, evidentohet një rritje e dukshme 

sidomos përgjatë këtyre 3 viteve të fundit dhe më konkretisht: 
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Një tjetër proces i rëndësishëm i Drejtorisë Juridike dhe i lidhur ngushtësisht me 

veprimtarinë audituese, është edhe ai i planifikimit, ndjekjes në vijimësi dhe 

monitorimit të procesit të kontrollit të cilësisë. 

Për vitin 2014, në zbatim të Urdhrit të Kryetarit nr. 129, datë 25.11.2014 “Për 

Kontrollin e Sigurimit të Cilësisë”, u krijua një grup i posaçëm shqyrtimi, i drejtuar 

nga Prof. Dr. Jorgji Bollano dhe i përbërë nga ekspertë të jashtëm (një risi kjo për 

këtë vit) dhe auditues të spikatur në fushat e tyre profesionale, faktor ky që ka 

ndikuar ndjeshëm në cilësinë e raportin e fazës së parë të sigurimit të cilësisë. Për 

fazën e parë të procesit, nga shqyrtimi i 16 dosjeve të auditimit, të përzgjedhura në 

mënyrë rastësore, rezultoi që krahas punës së bërë dhe rezultateve të arritura në 
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drejtim të sigurimit të cilësisë, në procesin e programimit, zbatimit, raportimit të 

përfundimeve të auditimeve dhe ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve, u 

konstatuan edhe disa të meta e mangësi në zbatim të kërkesave të përcaktuara në 

Rregulloren e Brendshme dhe Manualet e Auditimit, ndaj të cilave kërkohet të 

reflektohet për arritjen e një niveli më të lartë të sigurimit të cilësisë në të gjithë 

veprimtarinë e KLSH-së. 

Për sa i përket proceseve të tjera të veprimtarisë tonë si Drejtori, të cilat për nga 

natyra e tyre paksa si të veçuara nga procesi i auditimit konsiderohen si sekondare, 

si dhënia e këshillave, opinioneve dhe ndihmës juridike për strukturat e KLSH-së në 

procese dhe veprimtari të tjera jo të lidhura me procesin e auditimit, ndjekjen e 

proceseve gjyqësore, etj, vlen të theksohet puna e bërë në lidhje me ligjin e ri të 

KLSH-së i cili pas shumë përpjekjesh u arrit të miratohej nga Kuvendi në seancën e 

datës 27.12.2014. 

Ndonëse të vonuar në zbatimin e një kërkese të vazhdueshme të faktorit ndërkombëtar 

dhe kjo jo për fajin tonë, ndihemi krenar për punën e bërë dhe qëndrimin e palëkundur 

dhe parimor që kemi mbajtur në mbrojtjen e standardeve të INTOSAI-it në këtë ligj. 

Vlen të theksohet fakti që miratimi i këtij ligji u arrit vetëm falë ndërhyrjes së 

vazhdueshme të faktorit ndërkombëtar si dhe ndihmës së partnerëve tanë strategjik 

SIGMA dhe DG-Budget, pasi siç është dokumentuar edhe në procesverbalet e 

mbledhjeve të Komisioneve Parlamentare si dhe relacionet e përgatitura nga deputetë 

të caktuar në lidhje me këtë projektligj, tentativat për ta penguar miratimin e këtij ligji 

apo për ta transformuar tërësisht atë kanë qenë të shumta. 

Për të qenë tërësisht të sinqertë, sidomos me kolegët tanë të cilët mund ta kenë 

ndjekur në distancë procesin e mbrojtjes dhe miratimit të këtij ligji në Kuvend, ne si 

Drejtori jemi dëshmi e faktit që faktori kryesor që bëri të mundur miratimin e këtij 

ligji, ka qenë vetë Kryetari i KLSH-së. Për ne, mbrojtja që Ai i ka bërë çdo neni dhe 

çdo rreshti të ligjit, mbetet shembull unik i qëndresës ndaj parimeve dhe mbrojtjes 

së interesave të institucionit përball çdo presioni dhe interesi personal. 

Gjithsesi e rëndësishme është që KLSH-ja tashmë do të ketë një ligj të ri dhe për 

këtë ndaj nesh parashtrohen një sërë detyrash të reja në lidhje me hartimin e një 

rregulloreje të re, përcaktimit të procedurave për një sistem të vazhdueshëm 

trajnimi dhe certifikimi të stafit auditues, etj. 

Për sa i përket proceseve gjyqësore në të cilat është angazhuar dhe ka mbikëqyrur 

Drejtoria Juridike për vitin 2014, sqarojmë që edhe këtë vit evidentohet vështirësia 
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që ne si Drejtori kemi hasur për sa i përket mbulimit të çështjeve gjyqësore në 

Gjykatat e Rretheve dhe ndonëse ndihma e stafit auditues të Departamenteve të 

ndryshme të Auditimit nuk ka munguar, shpeshtësia e çështjeve gjyqësore dhe 

largësia kanë vështirësuar monitorimin nga ana jonë të disa proceseve gjyqësore. 

Gjithsesi, vlen të theksohet fakti që në proceset gjyqësore në të cilat ne kemi qenë 

palë, gjykatat kanë filluar të krijojnë një traditë në interpretimin e saktë të cilësive 

të veçanta që dokumentet dhe materialet e auditimit mbartin në raport me aktet e 

tjera administrative. 

Në analizë të vetëvlerësimit të integritetit dhe menaxhimit të tij, ne si Drejtori kemi 

përcaktuar një sërë risqesh të cilat pashmangshmërisht shoqërojnë proceset e punës 

së kësaj Drejtorie dhe që për shkak të rolit që kemi ne si drejtori në procesin auditues 

përbëjnë një risk të shtuar në rangun e gjithë risqeve të tjera të procesit të auditimit. 

Më konkretisht, risqet e evidentuara nga ana jonë, përcaktohen sipas listës së 

mëposhtme: 

1. Dhënia e mendimeve pozitive për dosjet dhe materialet e auditimit të cilat 

nuk reflektojnë ndryshimet më të fundit ligjore 

Në shqyrtimin e materialeve të dosjes së auditimit, ekziston risku që nga ana e 

Drejtorisë Juridike të mos verifikohet baza ligjore dhe nënligjore e cila është 

përdorur nga audituesit në evidentimin e shkeljeve dhe dhënien e rekomandimeve 

të auditimit. Kjo nisur nga besimi që krijohen ndaj audituesve dhe materialeve të 

tyre, sidomos audituesve me përvojë si dhe nga përqendrimi i vëmendjes në çështje 

të tjera më të rëndësishme të dosjes së auditimit.  

Risku i përdorimit të referencave ligjore dhe nënligjore të gabuara apo të 

shfuqizuara është konsiderohet si një ndër risqet më të mëdha dhe më dëmtuese 

për procesin e auditimit, pasi në rastin e evidentimit të këtij fenomeni i gjithë 

materiali i auditimit lidhur me çështjen përkatëse si dhe puna e bërë nga audituesit 

në lidhje me të kthehet në “nul”. 

Për rrjedhojë në shmangie të këtij risku, shtrohet si parakusht verifikimi i hershëm i 

bazës ligjore dhe nënligjore të përdorur në materialet e auditimit që në fazën e 

miratimit të programit të auditimit, si dhe të mbikëqyret në mënyrë konstante nga 

një jurist i atashuar pranë çdo departamenti auditimi. 
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2.  Dhënia e mendimeve pozitive apo negative për dosjet dhe materialet e 

auditimit pa u thelluar në gjetjet dhe provat e auditimit. 

Në volumin e madh të materialeve që përmban një dosje auditimi apo dhe numrit 

të madh të dosjeve që mund të shqyrtohen në një periudhë të caktuar, ekziston 

risku që në shqyrtimin dhe dhënien e një mendimi në lidhje me dosjet e auditimit, 

specialisti përkatës i Drejtorisë të mos thellohet dhe mos shqyrtojë në detaje gjetjet 

dhe provat e paraqitura në materialet e auditimit. 

Ekzistenca e mirëbesimit të tepruar në aftësitë profesionale të audituesve apo edhe 

integritetit të tyre, mund të çojë në dhënien e një opinioni dhe mendimi të 

pabazuar pozitiv për materialet e tyre të auditimit. 

Ndonëse në shumicën e rasteve, gjetjet dhe provat e paraqitura në materialet e 

auditimit si dhe analiza dhe interpretimi i gabuar i tyre, vijnë si pasojë e 

neglizhencës jo profesionalizmit apo mos shqyrtimit të observacioneve, nuk 

përjashtohet mundësia që ato të jenë edhe të qëllimshme nga ana e audituesve. 

Për rrjedhojë, në shmangien e këtij risku, shtrohet si domosdoshmëri, shqyrtimi me 

skepticizëm i çdo dosje dhe materiali auditimi, duke funksionuar si një filtër i 

ngushtë i shqyrtimit të cilësisë. 

3. Mosdhënia e mendimeve të sakta juridike dhe për sa i përket 

përputhshmërisë së materialeve të auditimit me standardet e auditimit si 

pasojë e mbingarkesës në periudha të caktuara. 

Mbingarkesa në periudha të caktuara, e punës së Drejtorisë në shqyrtimin e dosjeve 

dhe materialeve të auditimit, është evidentuar në disa vite resht, çka e rendit këtë 

faktor si një risk i cili ndikon në procesin e shqyrtimit dhe dhënies së opinioneve 

kualifikuese. 

Trysnia që mund të shkaktojë përballimi i një volumi më të madh pune në një kohë 

më të shkurtër ul cilësinë e shqyrtimit të dosjeve dhe përmirësimit të materialeve. 

Për rrjedhojë, në shmangien e këtij risku, mendojmë që në të ardhmen duhet të 

risim koordinimin me Departamentet e Auditimit duke marrë prej tyre informacion 

paraprak në lidhje me dosjet që pritet të përfundojnë si dhe problematikat që ato 

mund të kenë. Kjo do të na ndihmojë në krijimin e një plani më të organizuar pune 

në funksion të mos uljes së cilësisë së shqyrtimit të dosjeve të auditimit në funksion 

të respektimit të afateve. 

4. Krijimi i vonesave në përpilimin e shkresave zyrtare, dhënien e mendimeve 

dhe opinioneve juridike. 
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Krahas veprimtarisë mbështetëse në procesin auditues, Drejtoria Juridike dhe e 

Zbatimit të Standardeve shpesh herë angazhohet edhe në dhënien e mendimeve 

apo opinioneve juridike për strukturat e tjera të KLSH-së si dhe në përpilimin e 

shkresave të ndryshme zyrtare, çka e bën këtë Drejtori pjesë e shumë prej 

proceseve të punës dhe veprimtarisë së KLSH-së. 

Mosdhënia në kohë e mendimeve tona juridike shkakton njëkohësisht vonesa në 

punën dhe veprimtarinë e strukturave të tjera të institucionit dhe për rrjedhojë 

kërkohet një koordinim i mirë i veprimtarisë së Drejtorisë në këtë drejtim. 

5. Ruajtjen e sekretit apo konfidencialitetit të materialeve të dosjeve të 

auditimit dhe sidomos kallëzimeve penale. 

Ruajtja e sekretit dhe konfidencialitetit të dosjeve të auditimit dhe materialeve të 

tyre, sidomos kallëzimeve penale që përpilohen në fazën përfundimtare mbetet një 

shqetësim dhe një faktor me risk tepër të lartë për sa i përket integritetit të 

punonjësve dhe vetë institucionit. 

Sekreti dhe konfidencialiteti i auditimeve të KLSH-së duhet të jetë në vëmendjen e 

çdo punonjësi dhe çdo strukture të KLSH-së. Pavarësisht njoftimeve zyrtare që KLSH 

transmeton në shtypin e shkruar dhe publikimit të raporteve tona të auditimit, 

informacioni zyrtar për publikun dhe palët e treta duhet të kanalizohet vetëm 

nëpërmjet strukturave dhe personave të caktuar nga Kryetari i KLSH-së, detyrat e të 

cilëve janë të mirëpërcaktuara edhe në rregulloren e institucionit. 

Risku i shkeljes së sekretit dhe konfidencialitetit të materialeve të auditimit është tepër i 

lartë sidomos në fazën e hartimit të raporteve përfundimtare të auditimit dhe projekt-

vendimeve, si dhe kallëzimeve përkatëse penale. Një nga pasojat e shkeljes së sekretit 

dhe konfidencialitetit të materialeve të auditimit është edhe rritja e menjëhershme e 

trysnisë, presionit dhe tundimit që vjen nga ana e atyre të cilët preken si pasojë e 

materialeve, konkluzioneve, rekomandimeve dhe kallëzimeve tona. 

Për rrjedhojë, në shmangie të këtij risku kërkohet si domosdoshmëri instalimi i një 

kulture profesionale të ruajtjes së sekretit dhe konfidencialitetit nga ana e 

punonjësve të KLSH-së, çka njëkohësisht duhet të shoqërohet herë pas here edhe 

me testimin e tyre në ruajtjen e këtij integriteti. 

6. Mos azhornimi i stafit të drejtorisë me kuadrin më të fundit legjislativ. 

I lidhur me shumë procese të tjera të veprimtarisë së Drejtorisë, ky faktor risku 

paraqet një rëndësi të veçantë për sa i përket cilësisë së punës tonë si Drejtori si në 
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mbështetje të procesit auditues ashtu edhe në lidhje me proceset e tjera të 

veprimtarisë së KLSH-së. 

Volumi i madhe i akteve ligjore dhe nënligjore si dhe ndryshimi i tyre i shpeshtë, krijojnë 

riskut e mosazhornimit të stafit të Drejtorisë me kuadrin më të fundit legjislativ dhe për 

rrjedhojë dhënien e opinioneve të gabuara apo të mangëta juridike. 

Në shmangie të këtij risku, kërkohet krijimi i një plani të posaçëm trajnimi dhe 

azhurnimi për të gjithë punonjësit e Drejtorisë të cilët mund ti përkushtohen 

procesit të rifreskimit të kuadrit legjislativ në periudha të caktuara gjatë të cilave 

nuk ka ngarkesë të madhe pune në këtë Drejtori. 

7. Tolerimi i shkeljeve të konstatuara në materialet e auditimit dhe mos bërja e 

tyre prezent me qëllimin e mosdhënies së ndëshkimeve disiplinore ndaj stafit 

auditues. 

Në kushtet e ekzistencës së një stafi relativisht të vogël në numër në KLSH, është e 

pashmangshme familjarizimi dhe krijimi i marrëdhënieve shoqërore ndërmjet 

nëpunësve të institucionit. 

Për rrjedhojë, ekziston risku i tolerimit të shkeljeve të konstatuara në materialet e 

auditimit dhe mos bërja e tyre prezent me qëllimin e shmangies së ndëshkimeve 

disiplinore ndaj stafit auditues. Gjithashtu, në raste të veçanta ekziston edhe risku i 

ndikimit negativ në procesin e punës të marrëdhënieve jo të mira dhe jo korrekte 

ndërmjet punonjësve. 

Në shmangie të këtij risku, përveç ruajtjes dhe kultivimit të një etike profesionale, 

kërkohet domosdoshmërish njohja e mirë e stafit, karakterit dhe cilësive të tyre. Kjo 

me qëllimin e mosdhënies për shqyrtim të dosjeve të auditimit të cilat rrezikohen si 

pasojë e këtyre ndikimeve pozitive apo negative. 

Të nderuar koleg, 

Pa dashur të zgjatemi më tej, ju falënderojmë për vëmendjen tuaj duke Ju shprehur 

njëkohësisht edhe falënderimin tonë si Drejtori për të gjithë bashkëpunimin që ju 

na keni dhëne gjatë kësaj periudhe. 
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Diskutimi i Drejtorit të  Drejtorisë së  Auditimit të Teknologjisë dhe Informacionit, 

z. Kozma  KONDAKÇIU 

 

Drejtoria e Auditimit të Teknologjisë së Informacionit 

është krijuar me Urdhrin e Kryetarit të KLSH datë 

15.10.2014,  si pjesë e Departamentit të Auditimit të 

Buxhetit Qendror, Administratës  së Lartë Publike, 

Menaxhimit Financiar dhe Auditimit të Brendshëm me 

përbërje si vijon: 

       Kozma Kondakciu  Drejtor 

       Yrjada Jahja        Audituese  

Elisa Metaj          Audituese 

Aulona Jonuzi    Audituese 

Edlira Cukalla    Audituese 

Benard Haka    Audituese 

Zanafilla e planeve të KLSH për përgatitjen dhe zhvillimin e Auditimit të Teknologjisë 

së Informacionit zë fill në Projekt-Ide-në e datës 14 dhjetor 2011, paraqitur në 

Komisionin për Ekonominë dhe Financat në  Kuvendin e Shqipërisë nga z. Bujar 

Leskaj, kandidat i nominuar nga Presidenti i Republikës për detyrën e Kryetarit të 

Kontrollit të Lartë të Shtetit:  

“Intensifikimi i përdorimit të metodave bashkëkohore të teknologjisë së 

informacionit do të jetë një nga instrumentet bazë të rritjes së performancës së 

punës së KLSH-së dhe do të lehtësojë kontrollet e kryqëzuara të transaksioneve 

financiare”. 

Kjo ide e konsoliduar në planin strategjik të zhvillimit për vitet 2013-2017 me 

objektiv Zhvillimin e Auditimit TI, ku KLSH-ja synon të bëjë ndryshime themelore në 

përdorimin e Teknologjisë së Informacionit në punën e tij audituese.  
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Në realizimin e këtij plani ambicioz, në strategji u përcaktuan aleatët tanë në 

hartimin e implementimin e metodologjive të auditimit të Teknologjisë së 

Informacionit, ku vendin kryesor e zënë,  SIGMA, IDI dhe institucionet homologe të 

Polonisë, Turqisë, Sllovenisë, Kroacisë etj. 

Ky vizion, i konkretizuar me marrëveshjet e bashkëpunimit krijoi kushtet për nisjen 

e një procesi që ka si qëllim kryesor rritjen e kapaciteteve audituese të stafit të 

KLSH, nëpërmjet sjelljes së njohurive të reja për audituesit dhe aftësimin e tyre për 

t’iu përshtatur kërkesave të profesionit në kryerjen e Auditimeve të Sistemeve të 

Teknologjisë së Informacionit. 

Gjatë vitit 2014 u krye procesi i rekrutimit të stafit të ri në një proces i cili rezultoi i 

vështirë pasi konkurrentet që paraqiteshin nuk plotësonin kriteret e kërkuar. Për 

këtë arsye procedurat e rekrutimit u përsëriten disa here, pa ndryshuar kriteret e 

përzgjedhjes deri në zgjedhjen e stafit aktual të drejtorisë. 

Për vështirësi në procesit e rekrutimit ishim të përgatitur, pasi eksperienca e SAI 

homologe na tregonte se është e vështirë tërheqja e specialisteve të fushës së IT në 

sektorin publik,  si dhe mbajtja e tyre nga SAI pas trajnimeve e certifikimeve 

përkatëse. 

Puna me stafin e ri nisi njëkohësisht në disa drejtime kryesore si: 

1. Trajnimin.  

Gjatë vitit 2014  stafi i drejtorisë në përbërje të grupeve edhe me auditues te tjerë 

është trajnuar por edhe ka kryer trajnime të ndryshme,  ku veçojmë trajnimet e 

muajit gusht mbi programin IDEA, Auditimi IT dhe  përdorimin e teknikave CAAT në 

auditim. Në trajnimet  e organizuara në bashkëpunim me SAI-et homologe dhe 

organizmat e stati i drejtorisë mori  pjesë në trajnimet: 

- Vetëvlerësimi i IT dhe auditimit IT, Bernë të Zvicrës, janar 2014; 

- “Auditimin e Sistemeve të Informacionit IT”,  në Gjykatën Turke të Llogarive, prill 

2014; 

- Certifikimin në IT Audit të 3 audituesve nga  IDI (e- learning qershorit-korrik 2014); 

- Procesi i vetëvlerësimit të IT me moderim nga SAI i Zvicrës, tetor 2014; 

- Simpoziumi Evropian për Teknologjinë e Informacionit dhe 300 vjet Gjykatë e 

Auditimit të Gjermanisë.”  Potsdam , dt. 15.03.2014; 

- Roli i auditimit të brendshëm në menaxhimin e riskut, mashtrimit dhe riskun në 

IT” në Qendrën e Ekselencës në Financë (CEF), Slloveni, tetor 2014; 
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- “Planifikimi i Auditimit IT”, organizuar nga  IDI, Poloni, dhjetor 2014. 

 

2. Hartimin, përkthimin dhe mbledhjen përkatësisht të: 

a. Rregullores se drejtorisë;  

b. Manualeve   

c. Praktikave dhe Standardeve ndërkombëtare të IT dhe INTOSA-it në fushën e IT; 

d. Ligjeve, VKM, udhëzimeve në gjuhën shqipe në fushën e IT.  

Në kolonën e botimeve të KLSH u përkthyen gjate vitit 2014 materiale dhe janë 

planifikuar për botim për vitin 2015, për tu ardhur në ndihmë jo vetëm stafit të 

KLSH-së por dhe atyre të Auditimit të Brendshëm, si dhe atyre që duan të bëhen 

Auditues të Teknologjisë së Informacionit: 

- Manuali i auditimit të IT; 

- Standardit të Sigurisë së Sistemeve të Informacionit (ISSAI); 

- COBIT 4.1.  

Në fushën e përkthimit, në saj të ndërhyrjes u arrit që standardet e sigurisë së IT të 

kalonin për përkthim nga Audituesit e Departamentit të Auditimit të të Ardhurave 

të Buxhetit të Shtetit në atë të Specialisteve te IT.  Arsye për këtë ishte vështirësia e 

ndeshur në përkthimin e terminologjisë. Me pas u kuptua vlera e vërtetë e kësaj 

zgjedhje për  cilësinë e përkthimeve e botimeve tona, si dhe edhe për rritjen e 

kapaciteteve të specialisteve fushës. 

3. Pjesëmarrjen në procesin e auditimit dhe proceseve ndihmese në institucion. 

Punonjësit e drejtorisë janë angazhuar dhe kanë përfunduar 6 auditime në 

përbërje të grupeve të punës si dhe janë në 4 procese auditimi.  

Sapo ka filluar një Auditim Pilot me asistencën e ekspertëve: Shefali Andaleeb (IDI), 

Pawel Banas (Poland), Madhav Singh Panwar (USA), Tameika Avagaye Fleming 

(Anguilla), Annette Mwangi (Kenya) dhe  Neelesh Kumar (India). 

 

Për vitin 2015 janë planifikuar 4 auditime IT.  

Në fund dua të falënderoj pa përjashtim stafin e drejtorisë për punën e kryer dhe të 

kërkoj nga ata rritjen e përkushtimit për kapërcimin e vështirësive jo të vogla që 

kemi përpara. 

Objektivi i Drejtorisë është  jo vetëm realizimi i detyrave, por edhe konsolidimi i 

njohurive dhe krijimin e një tradite në këtë fushë të re dhe të vështirë. 
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Diskutimi i Drejtorit të  Drejtorisë së Auditimit  të Brendshëm, 

znj. Evis KRESHPAJ 

 

Drejtoria e Auditimit të Brendshëm si 

drejtori mbështetëse gjatë zhvillimit të 

analizës së veprimtarisë vjetore, në zbatim 

të “Programit të analizës vjetore të KLSH-

së për vitin 2014”, mori pjesë në analizën 

e zhvilluar nga Departamenti i Auditimit të 

të Ardhurave të Buxhetit të Shtetit. 

Nga Drejtoria e Auditimit të Brendshëm  u 

prezantua niveli i aplikimit të instrumentit 

INTOSAINT pranë Kontrollit të Lartë të 

Shtetit dhe konkretisht të trajtuar më 

poshtë: 

Drejtoria e Auditimit të Brendshëm me programin nr. 189/1 datë 17.02.2014 

“Programi i auditimit financiarë në KLSH” ka përfunduar auditimin në datën 20 

Janar dhe një nga pikat e programit është – Vlerësimi i sistemit të menaxhimit 

financiar dhe të kontrollit.  

Auditimi  u përqendrua dhe në objektivat strategjikë të vendosura në fushën e 

Integritetit duke vlerësuar përshtatshmërinë, efektivitetin e sistemit të integritetit, 

të strukturave vendimmarrëse konkretisht GMS-së dhe ngritja e organit “Komisioni i 

Etikës’, të procedurave të kontrollit për të evidentuar realizimin e objektivave të 

strategjisë dhe plan-veprimin për arritjen e tyre. 

Dhe konkretisht referenca ligjore për auditimin e mjedisit të kontrollit ka të bëj me 

integritetin personal dhe etikën profesionale të nivelit menaxhues dhe të 

punonjësve të njësisë publike në rastin konkrete të Kontrollit të Lartë të Shtetit, 

është ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiare dhe kontrollin”, 

neni 20 ku citohet “Titullarët e njësisë publik janë përgjegjës për ngritjen, gjendjen 

dhe përmirësimin e mjedisit të kontrollit. Mjedisi i kontrollit përmban: a) integritetin 

personal dhe etiken profesionale të nivelit menaxhues dhe të punonjësve të njësisë 

publike ” 
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Në paraqitjen skematike të mësipërme jepet zinxhiri i aktiviteteve administrative 

dhe lidhja midis tyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. KLSH si qëllim kryesor që lidhet  dhe me perfomancën institucionale  gjatë 

realizimit të misionit  të saj ka “Informimin e publikut dhe Kuvendit në lidhje me 

përdorimin e burimeve me ekonomicitet, efektivitet dhe eficence nga pushteti 

qendror dhe lokal dhe nga njësitë e tjera publike si dhe nxitja e përgjegjshmërisë 

në të gjithë sektorin publik në përputhje  me praktikat më të mira të BE dhe 

standardet ndërkombëtare të INTOSAI, duke kontribuar në qeverisjen e mirë 

nëpërmjet luftës kundër korrupsionit.”  

2. Vendosja e objektivave institucionale është realizuar duke marrë në analizë 

risqet   e brendshme dhe ato të jashtme . Menaxhimi i riskut kjo në mbështetje 

dhe të ligjit për MFK neni 10 dhe 20 nga Kontrolli i Lartë i Shtetit është përgatitur 

Strategjia e Menaxhimit të riskut e miratuar  dhe nga Kryetari i KLSH-së. Duke 
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menaxhuar riskun do të bëhet e mundur procesi i implementimit dhe shfrytëzimit 

të kontrolleve përkatëse për menaxhimin institucional duke përfshirë politikat, 

procedurat dhe praktikat për të pakësuar efektet e riskut në një nivel të 

pranueshëm.  

3.  Adaptimi i aktiviteteve dhe matësve është realizuar me aktet administrative 

të nxjerra nga  Kryetari i KLSH të tilla si :Urdhri “Mbi kualifikimin arsimo-

profesional të audituesve ”, “Për vlerësimin e arritjeve individuale të punonjëse ” 

,ku është ngarkuar Drejtoria e  Inspektimit dhe Auditimit  për të reflektuar 

mendimin e tyre në lidhje me veprimtarinë e nëpunësve në respektim apo shkelje 

te Kodit Etik  dhe të Standardeve Ndërkombëtare ISSAI 30.  

4.  Procesi i vlerësimit të integritetit profesional do të realizohet nga Drejtoria e 

Auditimit ndërmjet realizimit të auditimeve tematike apo dhe të plota me objekt 

auditimin e integritetit  të KLSH-së, i cili në fund do të evidentoj dobësitë e 

funksionimit të sistemit të integritetit. 

Pasojat e shkeljeve të rregullave etike dhe integritetit janë dhënë gjatë vitit 2014 

në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil ’ dhe për raste të veçantë të 

“Kodit  të punës” 

 

 Masat e ndërmarra në kuadrin  e integritetit institucional 

Për të ndikuar në mënyrë pozitive në integritetin e KLSH-së nga Kryetari i KLSH-së 

pjesë e objektivave institucional janë dhe objektivat  në fushën e integritetit. 

Vendosja e këtyre objektivave në Strategjinë Kombëtare 2013-2017 tregon edhe 

rëndësinë e realizimit të tyre.   

Hapi i parë: Si në realizimin e çdo objektivi  institucional dhe në rastin konkret janë 

ndërmarrë disa procese administrative të evidentuara  më poshtë. 

1. Ndërmarrjen e politikave efektive për promovimin e një kulture etike dhe me 

integritet ne institucionin e KLSH-se duke e konsideruar si një parakusht për 

sigurimin e mirëqeverisjes institucionale dhe rritjen e besimit të publikut ndaj KLSH-

së; 

2. Implementimin e një strategjie të re komunikimi, ne funksion te rritjes se nivelit 

te llogaridhënies publike dhe transparencës duke intensifikuar marrëdhëniet  me 
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publikun dhe Kuvendin, si dhe me partnerë të tjerë në nivel kombëtar dhe 

ndërkombëtar. 

Vendosja e sistemit të integritetit është pasuar me kontrolle të forta për sa i përket 

etikës, kjo në zbatim dhe  të  ligjit mbi MFK dhe Manualit për Menaxhimin Financiar 

dhe Kontrollin të hartuar dhe miratuar nga Ministria e Financës, Kap II, pika 2.5.1 

“Mjedisi i Kontrollit (ose mjedisi i brendshëm i njësisë)”, paragrafi “Integriteti dhe 

vlerat etike”. KLSH ka implementuar Kodin e  Brendshëm Etik  si dhe aktin  

administrativ “Kujtesën Qarkulluese” prot. nr. 8, datë 05.01.2012. Në fokus të 

veprimtarisë së KLSH gjatë vitit 2014 ka qenë  procesi  konsolidimi të vazhdueshëm  

sistemi i kontrollit të etikës  dhe integritetit.  

Në implementimin e kësaj strategjie janë ndjekur hapat  administrativ në lidhje me  

plotësimin e  kuadrit ligjor duke bërë të mundur realizimin e një kontrolli të 

brendshëm institucionale të tilla si:  

 Implementimi i vendimit nr. 1 datë 03.01.2012 “Kodi i brendshëm etik” i 

ndryshuar. 

 Në mbështetje të kuadrit ligjor ekzistues për përmirësimin e marrëdhënieve në 

fushën e etikës, konfliktit të interesave është implemetuar akti administrativ 

“Kujtesa qarkulluese”,  kjo në mbështetje dhe të ISSAI-30.  

Hapi i dytë: Është vijuar me implementimin e rregullave, procedurave dhe 

udhëzimeve mbështetur në standardet INTOSAINT. 

Gjatë auditimit u auditua në lidhje me implementimin e akteve administrative të 

mëposhtme: 

1. Urdhri nr. 41 “Mbi kualifikimin arsimor-profesionale të audituesve të lartë dhe 

kryeaudituesve në KLSH”; 

2. Udhëzimi nr. 1 datë 15.02.2013 “Për vlerësimin e arritjeve individuale të 

punonjësve të KLSH”, pika 8  ku citohet “Ngarkohet Drejtoria e Inspektimit dhe 

Auditimit të Brendshëm për të shqyrtuar dhe për të dhënë mendime  për veprimin 

në punë të punonjësve .... Konform Kodit Etik dhe Standardeve Ndërkombëtare ISSAI 

30”; 

3. Udhëzimi nr. 3 datë “Komunikimi i drejtpërdrejtë për përmirësimin e punës 

audituese dhe rritjen e zbatimit të standardeve INTOSAI në KLSH” ku citohet 
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“dhënie mendimesh dhe vetëvlerësim dhe paraqitja e pretendime të  ndryshme që 

mund të kenë audituesit” me Kryetarin e Kontrollit të Lartë të Shtetit ;  

4. Urdhri nr. 120, datë 12.11.2014 “Për vlerësimin përfundimtare të rezultateve në 

punë të punonjësve të KLSH për vitin 2014”;  

5. Urdhri nr. 40, datë 11.04.2014 “Mbi shkëmbimin e eksperiencave të mira brenda 

institucionit” etj. 

Në përputhje me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”Kreu II,neni 8 ka funksionuar GMS-ja. Nga auditimi i dokumentacionit të 

KLSH-së, u konstatua se një ndër qëllimet e GMS-ës gjatë vitit 2014 ka qenë 

diskutimet  mbi çështjet kryesore dhe mangësitë serioze me qëllim marrjen e 

masave parandaluese në reflektim të motos: 

 “Është më mirë të parandalosh sesa të kurosh”.  

Një ndër çështjet e trajtuara  gjatë vitit 2014 ka qenë çështja e ngritjes së nivelit të 

integritetit në rang institucional.  Formulimi koherent i pikëpamjes së integritetit 

është reflektuar dhe në  botimin  e realizuar nga Kryetari i KLSH-së dhe konkretisht 

në botimin e  librave të mëposhtëm: 

1. IntoSAINT “Manuali i vetëvlerësimit të Integritetit për Institucionet Supreme 

Audituese”; 

2. “Forcimi i infrastrukturës etike në SAI dhe auditimi i etikës në sektorin publik. 

Nga institucione janë vendosur objektiva të matshme  të reflektuara në Strategjinë 

kombëtare 2013-2017 dhe u konstatua përshtatja e aktiviteteve  të reflektuar me 

aktet administrative dhe një ndër të to, është Urdhri mbi shkëmbimin  e 

eksperiencave të mira brenda institucionit. 

Hapi i tretë: Kontrolli  dhe investigimi, ndëshkimi i sjelljeve të papranueshme të 

integritetit. 

Nga auditimi u konstatua,  gjatë vitit 2014 janë dhënë 14 masa disiplinore, 2 raste të 

uljes në gradë dhe në 8 raste janë ndërprerë marrëdhëniet e punës.  

Praktika e vendeve ndërkombëtare ka treguar ngritjen e një strukture me emërtesa 

të ndryshme të tilla si:Komision Etike, Komisioner Etik, Drejtor Etik, Koordinator  

Integriteti, Këshilltarë Auditimi apo Partner Etik. 
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KLSH në reflektim të politikave të SAI-ve dhe në mbështetje të një politike të hapur 

demokratike  të drejtimit është ngritur “Komisioni i Etikës” i cili është 

implementuar me Vendimin nr. 149 datë 31.10.2014 të Kryetarit të Kontrollit të 

Lartë të Shtetit në zbatim të një procedure administrative të mirë përcaktuar me dy 

faza.  

Kjo strukturë është ngritur për të përmbushjen e objektiva strategjike dhe 

menaxheriale të  vendosura nga KLSH  në drejtim të etikës dhe integritetit. 

Komisioni i etikës është implementuar në strukturën organike të KLSH-së më 

vendimin nr. 149, datë 31.10.2014  dhe kryen funksionin e Komisionit të Etikës duke 

reflektuar praktikat më të mira të SAI-ve dhe të anëtarëve të EUROSAI-it.  

Procedura administrative   për përzgjedhjen e anëtarëve  e ndjekur nga KLSH është 

si më poshtë: 

Një anëtarë është përzgjedhur nga stafi i KLSH-së në  zbatim të një  procedure 

administrative, e cila është zhvilluar  në 2 faza.  

- Në fazën e parë të gjithë punonjësit kanë propozuar tre emra duke respektuar 

kriterin që nëpunësi duhet të ketë minimalisht 10 vjet pune në KLSH dhe në fazën e 

dytë ndër emrat e propozuar janë përzgjedhur 3 punonjës me të nominuar. 

Në fund të procesit  është përzgjedhur nëpunësi që ka marrë më shumë vota në 

votimin e dytë.  

Një nga anëtarët  është ish- auditues i KLSH,  i cili ka punuar mbi 15-20 vjet  dhe që 

është në pension por që në kurikulën e tij profesionale ka demonstruar një profil të 

lartë të etikës dhe integritetit. 

Kjo strukturë është ngritur për të përmbushjen e objektiva strategjike dhe 

menaxheriale të  vendosura nga KLSH  në drejtim të etikës dhe integritetit. 

Objektivi i dytë i vendosur nga KLSH në funksion të përmbushjes së objektivave në 

lidhje me integritetin është:  

Implementimi i  strategjisë së re të  komunikim  duke reflektuar dhe praktikat më të 

mira ndërkombëtare. 

Në kuadrin e realizimit të këtij objektivi me Vendimin nr. 149, datë 31.10.2014 u 

realizuan: 
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1. Shkëputja e inspektimit nga Drejtoria e Auditimit të Brendshëm, kjo në përputhje 

me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe me ISSAI-30 

2. U krijua Departamenti i Politikave të Auditimit i përbërë me 3 Drejtori të cilat 

kanë veprimtari funksionale të caktuar e cila do  të normohet në adaptimin e 

rregullores së brendshme të KLSH e cila është në proces reflektimi të këtyre 

ndryshimeve. Drejtoritë e krijuara janë: 

- Drejtoria e Metodologjisë dhe Zhvillimit 

- Drejtoria e Komunikimit, Botimit dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare  

Këto dy drejtori pritet të  luajnë rol të rëndësishëm për përqasjen e veprimtarisë 

audituese me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit si dhe të realizojnë  

monitorimin e realizimit të  Strategjisë së KLSH-së 2013-2017  e miratuar nga 

Kryetari i KLSH-së  

-Drejtoria Juridike dhe e Zbatimit të Standardeve,  veprimtaria funksionale e të cilës 

është asistimi me profesionalizëm  që materialet e auditimit gjatë veprimtarisë 

audituese të jenë në përputhje me kuadrin ligjor përkatës dhe standardet e 

auditimit etik. 

Rekomandimet e Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm në lidhje me efektivitetin e 

zbatimit të instrumentit IntoSAINT në Kontrollin e Lartë të Shtetit. 

- Krijimin e Komisionit të Etikës si një strukturë e vazhdueshme dhe jo “Ad-hoc" 

- Mirëkuptimi dhe bashkëpunimi i strukturave përkatëse menaxheriale me 

Drejtorinë e Auditimit të Brendshëm, duke bërë të mundur implementimin  e një 

kulture të re me integritet të lartë në nivel institucional e cila do të reflektohet edhe  

gjatë veprimtarisë audituese. 

- Realizimi i auditimeve nga Drejtoria e Auditimit të Brendshëm, brenda 

institucionit të KLSH-së me objekt auditimin e Integritetit.  
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Diskutimi i Diskutimi  i  Drejtorit të Drejtorisë së komunikimit, Botimit dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë , znj. Irena ISLAMI. 

 

Drejtoria e Komunikimit, Botimit dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë, me 

ndryshimet strukturore të miratuara nga 

Kryetari i KLSH-së në tetor të vitit 2014, 

është pjesë e Departamentit të Politikave 

të Auditimit dhe ka dhënë kontributin e 

saj në drejtim të realizimit të objektivave 

të vendosura dhe konkretisht : 

Botimet 

Botimet e KLSH për vitet 2012-2014 vijnë 

në realizim të misionit kushtetues të 

institucionit për të informuar publikun 

dhe Kuvendin, si dhe në zbatim të 

standardeve profesionale INTOSAI mbi komunikimin në kohë dhe gjerësisht të SAI-

ve nëpërmjet medieve, faqeve të internetit dhe mjeteve të tjera. Mbi të gjitha, ato 

ndihmojnë forcimin e kapaciteteve audituese të stafit të KLSH-së. 

Kolana e botimeve të KLSH-se ka arritur në 35 tituj në tre vitet e fundit dhe titujt e 

këtyre botimeve janë vërtet impresionues, si për larmishmërinë e temave, ashtu 

dhe për sasinë e informacionit që përmbajnë si për lexuesit e fushës së auditimit 

dhe të ekonomisë, ashtu edhe për lexuesin e thjeshtë të interesuar për fushën e 

auditimit.   

Gjatë vitit 2014, Drejtoria e Komunikimit, Botimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë ka 

vijuar me sukses punën në këtë drejtim, duke i shtuar  21 botimeve të viteve 2012-

2013, 14 botimet e 2014, të cilat variojnë nga publikime informuese për raportet 

vjetore të institucionit dhe marrëdhëniet me Kuvendin, tek botimet shkencore për 

standardet INTOSAI, për udhëzuesit e auditimeve të ndryshme, e tjerë. Me 

konkretisht janë titujt si më poshtë : 

1. Analiza vjetore e punës 2013; 

2. Performanca e KLSH-së 2013 (shqip/anglisht); 

3. Revista "Auditimi Publik" nr. 6,7, 8 (shqip/anglisht); 
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4. Audituesit e KLSH në shtypin e përditshëm, janar-qershor 2014, volumi i II-te; 

5. Konferenca e Tretë Shkencore e KLSH-së, “Auditimi Kombëtar në Shërbim të 

Qeverisjes Kombëtare”; 

6. 60 Vjet INTOSAI, 50 Vjet Sekretariat i Përgjithshëm; 

7. Numri special i INTOSAI Journal për Kongresin e Pekinit; 

8. Standardet INTOSAI mbi mjedisin (ISSAI 5110-5140); 

9. Etika në SAI dhe në Institucionet e tjera Publike; 

10. INTOSaint; 

11. ISSAI 5220 dhe Kodi i Transparencës Fiskale; 

12. Auditimi mjet për një qeverisje më të mirë: rasti i Shqipërisë (Botimi i Përbashkët 

KLSH dhe Universiteti Mesdhetar i Tiranës). 

Ndër këta tituj vlen të veçojmë tre numra të 2014 të Revistës Shkencore “Auditimi  

Publik”, e cila vazhdon me sukses sfidën e nisur, duke arritur në numrin 8 të saj, si 

një revistë shkencore periodike 4-mujore në fushën e Auditimit Publik, që botohet 

në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze. Në këtë Revistë kanë kontribuar me 

shkrimet e tyre personalitete të fushës së Ekonomisë nga vendi si dhe personalitete 

të njohura dhe me eksperiencë nga Institucionet Supreme të Auditimit (SAI) nga 

vende të rajonit e më gjerë, duke i dhënë “Auditimit Publik” një vlerë të shtuar dhe 

një përmasë rajonale, duke kontribuar në mbledhjen e mendimit të përparuar të 

profesionistëve të fushës së auditimit.    

Këto botime janë realizuar gjithashtu në bashkëpunim me të gjitha strukturat  e 

tjera të KLSH-së, kryesisht me audituesit me përvojë, të cilët kanë sjellë me dinjitet 

mendimet e tyre profesionale.  

Vlen të evidentohet botimi”Forcimi i infrastrukturës etike në Institucionet Supreme 

të Auditimit dhe Auditimi i Etikës në sektorin publik”, i cili jep një përmbledhje të 

zgjeruar të eksperiencave të shumë SAI-ve evropiane në auditimin e zbatimit të 

rregullave të etikës në institucionet që auditojnë, si dhe shembuj të suksesshëm të 

kryerjes së vetëvlerësimit të integritetit brenda SAI-t, nëpërmjet instrumentit 

“INTOSAINT”. Aktualisht, KLSH po punon në këtë drejtim dhe si anëtar i grupi Task 

Force për auditimin dhe etikën, ka ngritur tashmë strukturën e tij etike, Sektorin e 

Etikës dhe Integritetit, ka Kodin e tij të Etikës dhe së fundmi ka ngritur edhe 

Komisionin e Etikës. Botimi tjetër në këtë fushë, “INTOSaint”, është padyshim i  një 

rëndësie parësore sepse shërbeu edhe si udhërrëfyes për realizimin e analizës se 

këtij viti në këtë fryme, dhe vjen si botim komplementar me atë të ”Forcimit të 

infrastrukturës etike në SAI dhe Auditimin e Etikës në sektorin publik”. Këto dy 
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botime do të na ndihmojnë për ta bërë sjelljen etike, pjesë integrale të veprimtarisë 

tonë. 

Është e sigurt që KLSH mbështetur ne profesionalizmin e audituesve dhe në 

bashkëpunimin efikas me aktorë dhe faktorë të tjerë, do ti realizojë objektivat 

ambiciozë që i ka vendosur vetes në fushën e botimeve, si pjesë integrale e zbatimit 

të strategjisë 2013-2017 për rritjen e transparencës dhe komunikimit me publikun, 

me qëllim modernizimin e institucionit. 

Projekti IPA 

Në kuadër të asistencës për Shqipërinë dhe të zbatimit të Instrumentit të 

Parazgjerimit, IPA 2013, komponenti i I-rë, KLSH ka fituar një financim nga Bashkimi 

Evropian për “Forcimin e kapaciteteve të Auditimit të Jashtëm” me vlerë 2.11 

milionë euro. Ky projekt binjakëzimi është ndër 7 projektet e  përzgjedhur nga BE 

për t’u implementuar në mënyrë të decentralizuar nga institucionet e shtetit 

shqiptar dhe DKBMJ do të veprojë si homolog për partnerin e binjakëzimit.  

Zbatimi i Projektit IPA 2013 të KLSH-së, i cili nis në maj të vitit 2015, vjen pas 

miratimit të ligjit të ri organik për institucionin nga Kuvendi i Shqipërisë më 27 

nëntor 2014, i cili shënon shkëputjen përfundimtare të KLSH-së nga kontrollet e 

tipit inspektim financiar dhe profilizimin e tij si një institucion modern evropian i 

auditimit suprem publik, i cili e bazon tërësisht aktivitetin e tij në standardet e 

INTOSAI-t dhe moton e kësaj organizate “Experentia mutua Omnibus prodest (Nga 

eksperienca e përbashkët përfitojnë të gjithë”. Projekti do të jetë një mbështetje e 

rëndësishme  teknike për zbatimin e ligjit të ri, diversifikimin e mëtejshëm të llojeve 

të auditimeve të KLSH-së dhe rritjes së cilësisë së tyre. 

Fisha teknike e projektit u qarkullua nga Komisioni Evropian ne 27 vendet anëtare 

të BE-se dhe në datën 5 dhjetor 2014, u zhvillua procesi i selektimit te SAI-ve që 

aplikuan dhe që ishin të interesuara për këtë projekt. Është kënaqësi qe t’ju 

informojmë që në datën 22 janar 2013, Delegacioni i BE-së në Tiranë ka shpallur 

fituesit e këtij Projekti dhe konkretisht janë dy SAI partnere  evropiane, NIK-u polak 

dhe SAI Kroat, me te cilët në kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë këto tre 

vitet e fundit. 

Ky projekt i financuar nga BE, me kohëzgjatje 2 vjeçare (deri në maj të vitit 2017), 

është pa diskutim një mbështetje e fortë por është njëkohësisht edhe një nga sfidat 

e radhës së KLSH-së, i cili ka treguar në vitet e fundit që po punon fort dhe po 

realizon cilësisht objektivat e tij, duke ecur në mënyrë të sigurt në rrugën e tij të 

modernizimit, atë të realizimit të Auditimeve të tij në përputhje të plotë me 
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standardet INTOSAI dhe praktikat më të mira të vendeve anëtare të Bashkimit 

Evropian.  

KLSH, si institucioni  përfitues i projektit ka parashikuar në buxhetin e tij të vitit 

2015 pjesën e bashkëfinancimit dhe është duke bashkëpunuar ngushtë me 

Ministrinë e Integrimit dhe me drejtorinë e Kontraktimeve dhe Financimeve në 

Ministrinë e Financave, në mënyrë që të përmbushë në kohë dhe me cilësi të gjitha 

detyrat në etapat e ndryshme të implementimit të projektit.  

Komunikimi 

Aktualisht, KLSH është në vitin e tretë të implementimit të Planit të Zhvillimit 

strategjik të Institucionit 2013-2017 dhe ka realizuar një pjesë të mirë të nën-

objektivave të njërit prej 6 Objektivave kryesorë të zhvillimit, atë të  “Rritjes së 

ndikimit të KLSH-së përmes Komunikimit dhe Bashkëpunimit”. 

Referuar ISSAI 12, “Vlerat dhe dobitë e SAI-ve-sjellja e ndryshimeve në jetën e 

qytetarëve” : .... Një SAI i pavarur,efektiv dhe i besueshëm është një komponent 

thelbësor në një sistem demokratik, ku përgjegjshmëria, transparenca dhe integriteti 

janë pjesë e domosdoshme e një demokracie të qëndrueshme.... 

 

KLSH ka rritur gradualisht, duke arritur në fund të vitit 2014 që të gjashtëfishojë 

praninë e tij me informacion dhe mesazhe në median e shkruar dhe të katërfishojë 

prezencën e tij në median audiovizive, krahasuar me vitin 2010. Gjatë 2014, shtypi i 

shkruar ka pasqyruar  raportet dhe deklaratat tona për shtyp me një numër 

prej 867 artikuj, njoftime, editorialë dhe komente analitike, përkundrejt 690 

gjithsej përgjatë 2013, ose 26% më shumë. Gazetarët u janë përgjigjur 

prononcimeve tona, problematikave të dala nga auditimet e  ushtruara nga ana 

jonë dhe aktiviteteve të ndryshme gjatë këtij viti. Transparenca e veprimtarisë së 

KLSH-së po rritet nga viti në vit dhe ne jemi gjithnjë e më të hapur e bashkëpunues 

me median. Kjo evidentohet lehtazi edhe nëpërmjet shifrave e grafikut të 

mëposhtëm : 
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Gjatë 2014, në  mediat audiovizive janë transmetuar 432  sekuenca filmike, 

edicione informative, apo kronika të ndryshme televizive nga TV kombëtare dhe 

ato lokalet, nga 332 për vitin 2013 dhe vetëm 98 në 2010, duke informuar dhe 

sensibilizuar  opinionin publik për rezultatet  e auditimeve të  ushtruara  nga KLSH 

dhe aktivitetet e ndryshme lidhur me veprimtarinë e KLSH-së, si marrëveshjet me 

institucione homologe, brenda dhe jashtë vendit, me shoqatat e profesionistëve të 

fushës së financave dhe të auditimit, organizatat e shoqërisë civile aktive në luftën 

kundër korrupsionit, etj.  

Një risi e padiskutueshme është edhe prezenca e audituesve të Kontrollit të Lartë të 

Shtetit në shtypin e shkruar, të cilët nëpërmjet shkrimeve të tyre kanë bërë 

prezentë  për lexuesit problematikat e auditimeve në institucionet shtetërore, por 

edhe zhvillimet e institucionit, rritjen e kapaciteteve audituese të stafit nëpërmjet 

trajnimeve, etj. Gjatë 2014, ne kemi qenë prezentë pothuajse në të gjitha gazetat 

me 134 shkrime, te shkruara nga 51 auditues të KLSH-së, përkundrejt 124 

shkrimeve në vitin 2013 të 42 audituesve. Shkrimet e botuara gjate vitit 2013 janë 

përmbledhur në librin “Audituesit e KLSH-së në median e shkruar”, volumi i I-rë dhe 

ne volumin e II-te janë botuar shkrimet që i përkasin gjashtë-mujorit të parë të vitit 

2014. Brenda tre mujorit të parë të këtij viti, do të botohet volumi i III-të që i përket 

shkrimeve të botuara gjatë 2014. Të gjitha këto botime i përkasin kolanës së 

botimeve të KLSH-së.  
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KLSH përgatit çdo tre muaj buletinin e auditimeve, në bazë të të dhënave të 

auditimeve të përfunduara, i cili është një mjet informimi me shume për publikun 

dhe një tregues me shumë në lidhje me transparencën e institucionit.   

 KLSH ka rritur bashkëpunimin dhe partneritetin me organizatat e shoqërisë civile 

në kryerjen e vrojtimeve dhe analizave të përbashkëta për nivelin e korrupsionit 

dhe shkallës së transparencës në administratën publike. Gjithashtu gjatë vitit 2014 

janë realizuar edhe katër Mini Peer Review me Lëvizjen Evropiane, Shqipëri, KKK, 

Institutin “G&G” Group dhe Gazetën Ekonomia. 

Në rritjen e transparencës dhe informimin e publikut një rol të pazëvendësueshëm 

kanë luajtur botimet e KLSH-së, të cilat kanë arritur shifrën 35 botime në tre vjet.  

 Në po bashkëpunojmë me shoqërinë civile, median, universitetet, nëpërmjet 

organizimit të takime dypalëshe dhe shumëpalëshe, konferencave dhe 

simpoziumeve me qëllim rritjen e transparencës dhe shkallës së përgjegjshmërisë 

së administratës publike në menaxhimin e fondeve publike me ekonomicitet, 

eficience dhe efektivitet.   

Faqja WEB e KLSH-së ka informacione të përditësuara për planet dhe raportet e 

Auditimeve, raportin e aktivitetit te KLSH-së, standardet e auditimit, bazën ligjore, 

raportet e KLSH-së për zbatimin e buxhetit të shtetit, strukturën, botimet, 

aktivitetet brenda dhe jashtë vendit, etj. Institucioni ka qenë i pranishëm në media 

me anë të artikujve të ndryshëm problematikë, përgatitur nga drejtues apo 

auditues me përvojë të KLSH-së, në mënyrë që të përcjellë në mënyrë të plotë dhe 

të qartë informacionin për publikun. 

Intensifikimi dhe rritja cilësore e komunikimit të KLSH-së ka sjellë rezultate, 

veçanërisht në rritjen e vëmendjes së medias për raportet e auditimit dhe për 

institucionin në tërësi, si edhe ne rritjen e besueshmërisë se qytetarëve ndaj 

institucionit. 

KLSH është shume e hapur edhe ndaj ankesave të qytetarëve, të cilat na adresohen 

me postë të zakonshme ose elektronike. Këto letër-ankesa të qytetarëve, 

administrohen me profesionalizëm nga punonjësit e KLSH-së në funksion të 

tematikës që trajtojnë dhe qytetarët marrin në çdo rast përgjigje për shqetësimin e 

ngritur, me përjashtim të rasteve kur çështjet e ngritura nuk janë kompetencë e 

KLSH-së. Kontrolli i Lartë i Shtetit ka trajtuar gjatë 2014, 394 letra dhe ankesa, për 

probleme të ndryshme, nga të cilat 170 rezultuan jashtë kompetencave dhe 
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juridiksionit të institucionit. Nga 224 kërkesa dhe ankesa në kompetencë të KLSH, 

121 prej tyre janë verifikuar dhe u është dhënë përgjigja përkatëse, ndërsa 103 

janë në procesin e verifikimit. 

Në zbatim të planit të Zhvillimit strategjik të institucionit dhe me mbështetjen e 

projektit IPA te BE-se, KLSH do të ripunojë strategjinë e tij të komunikimit për të 

qenë sa më pranë Kuvendit, publikut dhe medias, duke sjelle vazhdimisht ide të 

reja, të cilat janë  domosdoshmëri për të qenë  inovativë, atraktivë dhe në 

koherencë me ndryshimet e shpejta të TI.   

KLSH, siç u theksua, edhe në Kongresin YOUNG EUROSAI, do të përdorë gjithnjë e 

më shumë mjetet moderne të komunikimit si Facebook, Twitter, forumet e 

diskutimit online, mbledhjen e propozimeve të qytetarëve, p.sh nëpërmjet 

organizimit të një dite të hapur për qytetarët, komunikimin e thjeshte dhe konciz 

sepse sot është koha e përcjelljes së shpejtë dhe e vizualizimit të informacionit. 

KLSH ka kuptuar se sa e rëndësishme është për institucionet e auditimit që ta 

rinovojnë vazhdimisht veten e tyre, në mënyrë që të kenë po atë forcë, pushtet dhe 

impakt tek palët e tyre të interesit. Për  të konfirmuar sa më sipër dhe në përfundim 

te kësaj çështje i jemi referuar fjalës së znj. Saskia Stuiveling, Presidente e Gjykatës 

së Llogarive të Holandës,  në konferencën YOUNG EUROSAI :“You have to change, 

to stay the same“.  

Bashkëpunimi me SAI-et partnere dhe me ndërkombëtaret 

Në zbatim të të gjitha orientimeve dhe realizimit të objektivave të dhëna nga 

Kryetari i KLSH-së, për vitin 2014, janë ndjekur të gjitha procedurat për organizimin 

dhe zhvillimin e aktiviteteve të përcaktuara ku veçojmë: 

- Vizitat zyrtare të zhvilluara nga delegacionet e KLSH-së të kryesuara nga z. Leskaj 

në SAI-t e Polonisë, Turqisë dhe TIKA-s. 

- Vizitën zyrtare në Gjykatën e Audituesve të Rumanisë me rastin e 150-vjetorit të 

krijimit të këtij institucioni. 

- Vizitën zyrtare të zhvilluar nga delegacioni i KLSH-së pranë Zyrës Shtetërore të 

Auditimit të Kroacisë. 

Gjithashtu KLSH ka qenë pjestare aktive në Konferencën vjetore të ZAP, të 

organizuar në Tiranë, në datat 9-11 korrik, 2014. 
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Kontrolli i Lartё i Shtetit, përveç të qenit anëtar i Grupit të Punës së EUROSAI-t për 

Auditimet e Mjedisit dhe i Task Forcёs mbi Auditimin dhe Etikёn, gjatë vitit 2014, u 

pranua dhe tashmё ёshtё anёtar edhe i Grupit të Punës së EUROSAI-t si ai mbi 

Auditimin e Fondeve tё alokuara pёr Fatkeqёsitё dhe Katastrofat i kryesuar nga SAI i 

Ukrainës, duke dhёnё njё kontribut tё konsiderueshёm nё aktivitet e kёtyre 

grupeve dhe duke e pёrcjellё ekpseriencёn mё tё mirё tё vendeve anёtare pёr 

ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve tё veta audituese.  

Në kuadër të Task Forcёs mbi Auditimin dhe Etikёn, është shtruar nga SAI-et 

pjesëmarrëse  çështja e ngritjes së një Grupi Pune për Rishikimin e ISSAI 30, Kodit të 

Etikes, për të vlerësuar së pari nëse ky rishikim është i nevojshëm. Grupi i Punës 

fillimisht kishte në përbërje SAI-et e pesë vendeve: Polonisë, Indonezisë, 

Portugalisë,  Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Grupi 

drejtohet nga SAI polak. 

KLSH, duke vlerësuar rëndësinë e sjelljes etike në Institucionet Supreme të 

Auditimit dhe në Institucionet e tjera publike, paraqiti kërkesën për të qenë pjese e 

Grupi të Punës  për Rishikimin e ISSAI 30 dhe KLSH është pranuar si anëtar i këtij 

grupi. Kontrolli i Lartë i Shtetit do të japë kontributin e tij në këtë drejtim, duke 

bashkëpunuar ngushtësisht me pesë SAI-et e tjera, me qellim përmirësimin dhe 

përshtatjen me ndryshimet e kohës të Kodit të Etikës. 

Versioni i përfunduar i ISSAI-t 30 do të paraqitet për miratim në Kongresin e 

ardhshëm të INTOSAI-T, në vitin 2016. 

Përgjatë vitit 2014, theksojmë pjesëmarrjen e KLSH-së në 34 takime të rëndësishme 

si Kongrese, Konferenca, Takime, seminare, trajnime, (këto të fundit edhe në 

kuadrin e zbatimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit me SAI-et homologe), etj. 

Ndër më të rëndësishmet përmendim pjesëmarrjet në:  

 Kongresin e IX të EUROSAI-t zhvilluar në Hagë, Holandë me tematikё 

“Inovacionin”. Gjatë punimeve të Kongresit, pёrfaqёsuesit e KLSH-sё ishin 

protagonistё nё promovimin e risive domethёnёse dhe tё pa konceptuara mё parё 

nё institucion, si bashkëpunimi me shoqёrinё civile, me organizatat profesionale, 

prezenca e audituesve tё KLSH-sё nё media, etj; 

 Takimin e Komitetit të Kontaktit të Presidentëve të SAI-ve të BE-së, zhvilluar në 

Luksemburg; 
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 Takimin e Task Forcës së EUROSAI-t për Auditimin dhe Etikën, ku KLSH është 

anëtare, dhe seminarin mbi “Rritjen e Etikës brenda Institucioneve Supreme të 

Auditimit”, zhvilluar në Lisbonë, Portugali. Në datë 31 janar 2014, u zhvillua edhe 

ceremonia e nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet EUROSAI-t 

dhe AFROSAI-t., ceremoni në të cilën mori pjesë edhe Kryetari i KLSH-së, z.Bujar 

Leskaj; 

 Simpoziumin Ndërkombëtar lidhur me sfidat e IT për auditimin e jashtëm dhe 

Takimin e 9 të Grupit të Punës për Teknologjinë e Informacionit të EUROSAI 

organizuar nga Gjykata e Auditimit e Gjermanisë, me rastin e 300 vjetorit të 

themelimit të saj, Potsdam, Gjermani; 

Përgjatë vitit 2014, ka vijuar bashkëpunimi i suksesshëm me SNAO-n dhe JWGAA. 

Kështu, audituesit e KLSH-së kanë marrë pjesë në sesionet e trajnimit të organizuar 

nga SNAO në bashkëpunim me ZAP-in e Kosovës mbi auditimet e performancës 

ashtu si edhe në workshopet mbi auditimet paralele të performancës mbi 

“Eficiencën e energjisë”, të zhvilluara në Tiranë dhe Bosnje dhe Hercegovinë. 

 Internshipi i ECA-s 

Pёrftimi i statusit tё vendit kandidat pёr nё BE, solli pёr KLSH-nё edhe intensifikimin 

e marrёdhёnieve dhe tё bashkëpunimit konkret me ECA-n, Gjykatën Evropiane tё 

Audituesve. Njё tjetёr vlerё e shtuar kjo pёr institucionin ku KLSH pёrfiton nga 

pёrvoja mё e mirё e njё prej institucioneve mё prestigjioze evropiane. Pёr herё tё 

parё, auditues të KLSH-së do të jenë pjesё pёrbёrёse e strukturave tё ECA-s, tё cilёt 

përfituan nga programet e internshipit tё këtij institucioni, tё drejtën pёr tё 

kontribuar pranё departamenteve dhe drejtorive tё ndryshme tё ECA’s.  

Nё kuadёr tё kёtij bashkёpunimi tё suksesshёm, z.Vitor Caldeira, President i ECA’s 

me ftesё tё Kryetarit tё KLSH-sё, z.Bujar Leskaj, do tё zhvilloj vitin e ardhshëm nё 

KLSH njё vizitё zyrtare dhe do të marrë pjesë në ceremonitë që do të organizohen 

me rastin e 90 vjetorit të krijimit të KLSH-së. 

Bashkëpunimi me  partnerët vendas  

KLSH vlerëson se një bashkëpunim i sinqertë mes strukturave publike dhe shoqërisë 

civile jep pa dyshim rezultate konkrete në rritjen e transparencës dhe përmirësimin 

e analizave ekonomike, nëpërmjet shfrytëzimit të të  dhënave mbi indikatorët 

ekonomiko-shoqëror në Shqipëri, me qëllim  përmirësimin e qeverisjes. 
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Institucioni ka përvijuar edhe gjatë 2014 me nënshkrimin e marrëveshjeve të 

bashkëpunimit me OJF-të aktive në luftën kundër korrupsionit dhe me partnerë 

profesionalë që do të na ndihmojnë për te realizuar sfidat e ardhshme, siç janë 

modernizimi i institucionit, thellimi i luftës kundër korrupsionit dhe parandalimi i tij 

dhe konkretisht : 

Në datën 19 maj 2014 u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-së dhe 

Institutit Shqiptar të Shkencave (ISHSH), i cili realizon në Shqipëri projektin Open 

Data Albania. 

Në zbatim të kësaj Marrëveshje, KLSH do të angazhohet për shkëmbimin e të 

dhënave me interes reciprok, duke hapur edhe një dritare tjetër komunikimi me 

publikun, me qëllim rritjen e transparencës. Nëpërmjet këtij bashkëpunimi do të 

krijohet mundësia e shfrytëzimit të të dhënave të ndryshme të publikuara nga Open 

Data Albania që është një projekt serioz dhe i vlerësuar si brenda ashtu edhe jashtë 

vendit për cilësinë  e të dhënave dhe analizave që publikon e përgatit. Nënshkrimi i 

kësaj marrëveshjeje përforcon edhe një herë qasjen e re që ka KLSH ndaj Shoqërisë 

Civile, duke pasur parasysh dhe vlerësuar faktin që këto bashkëpunime gjenerojnë 

ide të reja dhe ndihmojnë në përmirësimin e luftës ndaj korrupsionit.   

KLSH ka nënshkruar në datën 24 nëntor 2014, Marrëveshjen e Bashkëpunimit me 

Shoqatën e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë (SHKFSH), e cila drejtohet 

nga Prof. Dr. Sherif Bundo. 

  KLSH vlerëson shumë bashkëpunimin me Shoqatat e Profesionistëve dhe kjo 

marrëveshje me SHKFSH vjen pas nënshkrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit 

me institucione homologe në Shqipëri, si me Institutin e Eksperteve Kontabël të 

Autorizuar  (IEKA), Këshillin Kombëtar të Kontabilitetit (KKK) dhe Shoqatën e 

Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (SHKÇAK), duke e kthyer 

bashkëpunimin me këto shoqata të qëndrueshëm dhe në linja konkrete. Vlen për 

t’u përmendur që në Këshillin e Përgjithshëm të SHKFSH ka 18 profesorë me titull, 

të cilët do të jenë pjesë e këtij bashkëpunimi për çështje të caktuara, me qëllim 

përmirësimin e qeverisjes. Aktualisht, KLSH ka realizuar projekte konkrete 

bashkëpunimi me disa prej OJF-ve dhe organizatave të profesionistëve të fushës në 

këto drejtime :  

 “Realizimi i transparencës dhe komunikimit të KLSH-së me publikun dhe 

qytetarët” nga Lëvizja Evropiane, Shqipëri; 
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 “Analiza e impaktit të shkrimeve të Audituesve të KLSH-së në shtypin e shkruar, 

nga botuesi i Gazetës “Ekonomia”; 

 “Kontrolli i Cilësisë në të ftohtë” nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit; dhe 

 “Kontrolli i Procesit të Rekrutimit të stafit të KLSH-se”, nga Instituti “G&G Group” 

Të gjitha këto projekte janë parë si Mini Peer Review dhe kanë nxjerrë produkte 

konkrete, ku janë evidentuar përveç arritjeve dhe mangësitë e dobësitë. Te gjitha 

rekomandimet e dhëna nga këto organizata do të shikohen me prioritet nga KLSH 

me qëllim përmirësimin e punës në të ardhmen. 

Bashkëpunime me profesoratin e Universiteteve, me Organizatat e Profesionistëve 

të fushës dhe me OJF-të (deri tani KLSH ka nënshkruar 14 marrëveshje të tilla 

bashkëpunimi) ka përvijuar ngushtë edhe përgjatë vitit 2014, duke vlerësuar 

maksimalisht kontributin  e tyre për Revistën Shkencore të KLSH-së, Konferencën e 

tretë Shkencore, trainimet, rekrutimet e stafit, etj. Një shembull konkret është edhe 

zhvillimi i analizës vjetore ne ambientet e Universitetit “Ismail Qemali” në Vlorë. 

Konferencat Shkencore të KLSH-së 

Në vijim të traditës pozitive të krijuar nga KLSH gjatë tre viteve të fundit, në datat 

29-30 tetor 2014 u organizua në Tiranë, Konferenca e Tretë Shkencore e Kontrollit 

të Lartë të Shtetit.  Ajo vjen pas Konferencës së Parë Shkencore, të zhvilluar në 

dhjetor 2012, një forum kushtuar tërësisht historikut të KLSH në 77 vjetorin e 

themelimit të tij dhe në 100 Vjetorin e Pavarësisë së Shtetit Shqiptar. Konferenca e 

Dytë Shkencore, e dhjetorit 2013, u përqendrua në rolin e institucioneve supreme 

të auditimit për një menaxhim financiar të përgjegjshëm në sfidat e sotme, duke e 

shpalosur të plotë karakterin e saj shkencor dhe duke sjellë punime me vlerë, gjetje 

e rekomandime cilësore nga studiues e profesionistë të auditimit privat e publik, si 

dhe të financave publike, nga jashtë dhe brenda vendit.  

Konferenca e fundit strukturoi, thelloi dhe konsolidoi më tej natyrën e saj kërkuese 

shkencore, hulumtuese e  të dhënies së rekomandimeve, duke shtjelluar temën e 

saj qendrore: Auditimi kombëtar në shërbim të qeverisjes kombëtare.  

Ajo realizoi ndërveprimin me komunitetin shkencor të auditimit dhe të financave 

publike në Shqipëri, të përfaqësuar denjësisht në forum nga organizatat 

profesionale të fushës, si Këshilli Kombëtar i Kontabilistëve, IEKA, etj, por edhe nga 

akademikë të njohur, profesorati shqiptar dhe studiues të financave publike. Ky 
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ndërveprim u zgjerua dhe shkoi më thellë, duke u ballafaquar me idetë, studimet, 

gjetjet dhe rekomandimet e ekspertëve të institucioneve supreme të auditimit(SAI-

ve), partnere të KLSH-së dhe përfaqësuesve të lartë të institucioneve si Drejtoria e 

Përgjithshme e Buxhetit(DG-Budget) e Komisionit Evropian, SIGMA, etj.     

Konferenca solli eksperiencat më të reja të SAI-ve partnere në fushën e auditimit të 

jashtëm publik dhe përmirësimit të qeverisjes, duke thelluar luftën ndaj 

korrupsionit. Diskutuesit, sidomos përfaqësuesit nga SAI polak(NIK), nga Gjykata e 

Llogarive e Turqisë, SAI Kroat, Austriak, Malit të Zi, etj., dhanë përvojat e tyre gjatë 

auditimit, për të luftuar korrupsionin dhe mashtrimin financiar, duke treguar format 

më frytdhënëse të bashkëpunimit me institucione të tjera publike, me shoqërinë 

civile, mediat, etj., për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së administratës 

shtetërore. Aktiviteti u shndërrua në një forum shkëmbimi e ballafaqimi 

mendimesh, idesh dhe eksperiencash, sepse studiuesit shqiptarë sollën realitetet e 

tyre në organizimin e kontabilitetit, financave publike dhe auditimit në Shqipëri. 

Konferenca realizoi avokatinë e plotë të profesionit të financierit publik, 

kontabilistit dhe audituesit publik suprem, duke përcjellë mesazhin se pa 

financierë, kontabilistë dhe auditues të përgatitur mirë dhe me integritet të lartë, 

qeverisja e vendit humbet shumë në llogaridhënie, transparencë, efektivitet dhe 

efiçiencë. Audituesi suprem profesionist luan jo vetëm rolin e watchdog për 

financat publike dhe menaxhimin e fondeve të Shtetit, por edhe atë të 

“bilbilfryrësit(whistle-blower)”, duke denoncuar rastet e abuzimit me fondet 

publike dhe duke bashkëpunuar me institucionet e tjera të Shtetit, me shoqërinë 

civile dhe me mediat, për kufizimin e rasteve të mashtrimit financiar dhe 

korrupsionit, si dhe vendosjen e kulturës së ndëshkueshmërisë së funksionarëve 

publikë që abuzojnë.    

Konferenca shkencore e KLSH-së është shndërruar tashmë në një forum të 

konsoliduar dhe takim të mirëpritur, ku debatohet gjerësisht dhe në thellësi për 

mënyrat e shëndoshjes së financave publike dhe rritjen e rolit të auditimit publik të 

jashtëm e të brendshëm, për forcimin e ndërveprimit mes tyre, etj.  

Aktiviteti mori vlerësimin maksimal të shumë personaliteteve të vendit dhe të huaja 

që morën pjesë dhe përshëndetën punimet e Konferencës.  

Profesorati shqiptar, i përfaqësuar denjësisht në Konferencë nga emra të njohur në 

fushën e analizës së riskut, financave publike, kontabilitetit dhe auditimit, etj, si 
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Prof. Dr. Skënder Osmani, Prof. Dr. Omer Stringa, Prof. Dr. Jorgji Bollano, Prof. Dr. 

Aurela Anastasi, Prof.Ass. Dr.Sazan Guri, Prof.Ass. Dr. Hysen Çela,Dedë Kola, etj, dha 

ide, mendime dhe propozime konkrete për përmirësimin e auditimit të jashtëm dhe 

të brendshëm publik në Shqipëri. 

Kjo Konferencë u mundësua në sajë të suportit të gjerë të institucioneve supreme 

të auditimit(SAI-ve), partnere të KLSH, si SAI polak, kroat, malazes, austriak, etj, si 

dhe të Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit (DG-Budget) pranë Komisionit 

Evropian.  

Ndër mesazhet kryesore të aktivitetit, nga shumica e kumtesave të paraqitura, 

përmirësimi i cilësisë së menaxhimit të financave publike, si një mjet për të 

optimizuar arritjen e objektivave kombëtarë të zhvillimit strategjik, u prezantua si 

sfida kryesore në shumë vende. Konferenca dha tezën se, duke përmirësuar 

proceset dhe institucionet buxhetore, cilësia e financave publike rritet, ndërkohë që 

eficienca, efektiviteti dhe transparenca përbëjnë sot tre objektivat themelorë të 

buxhetimit modern.    

Nga ana tjetër, për herë të parë në Shqipëri hapet dhe mundësohet një debat i 

rëndësishëm, ai i analizës së riskut për auditimin. Diskutuesit në Konferencë e 

përcaktuan riskun dhe analizën e tij në auditim, si një nga faktorët më të 

rëndësishëm të financave dhe investimeve publike. Tre kumtesa në Konferencë 

iniciuan studimet për formalizimin e  auditimit të riskut. Tema e Konferencës së 

Katërt Shkencore të KLSH, e cila do të zhvillohet në vjeshte të këtij viti, do të ketë 

pikërisht në qendër të saj analizën e riskut. 

Në tre vitet e fundit, KLSH  realizoi tre Konferenca Shkencore cilësore me 

pjesëmarrjen e shumë personaliteteve të fushës së Auditimit dhe të Ekonomisë, 

duke sjellë  punime shkencore të mirëfillta dhe risi të padiskutueshme për 

institucionet publike shqiptare. Dëshirojmë të evidentojmë  faktin që, që prej tre 

dekadash është hera e parë që realizohen forume të tilla shkencore dhe kjo  i 

dedikohet drejtimit të ri të KLSH-së, që e ka orientuar institucionin drejt një pune 

profesionale në auditim, e cila prodhon risi, inovacion dhe kërkim shkencor. 

Aktivitete të tjera 

Bashkëpunim me Institucionet e tjera Shtetërore dhe me Delegacionin e BE-së  në 

Tiranë për të përshpejtuar futjen e amendimeve të ligjit organik të KLSH-së në 
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agjendën e punimeve të Kuvendit dhe për miratimin e tij (ligji nr. 8270 datë 

23.12.1997 "Për Kontrollin e Lartë të Shtetit”, i ndryshuar). 

Ndjekja e zbatimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit me SAI-et partnere në lidhje 

me trajnimet, botimet dhe aktivitete të tjera (SAI turk, polak, kroat, ZAP, etj). 

Ndjekja dhe raportimi i vazhdueshëm pranë Drejtorisë së Integrimit në Ministrinë e 

Financave dhe në Ministrinë e Integrimit në lidhje me përditësimin e detyrimeve të 

KLSH-së te vendosura në Progres Raportin e Shqipërisë nga BE.  

Pjesëmarrje në trajnime dhe Workshop-e të ndryshme të organizuara nga KLSH, 

SIGMA, ASPA, SAI-et homologe, partnerë të KLSH-së brenda dhe jashtë vendit. 

Përmirësimet  

Në punën e Drejtorisë, pavarësisht rezultateve, ka natyrisht edhe vend për 

përmirësime dhe konkretisht : 

 Drejtoria duhet të ketë rol parësor në sjelljen e ideve të reja, veçanërisht në 

fushën e komunikimit, në mënyrë që edhe në këtë fushë te jemi inovativë, duke 

gjetur mënyrën më efikase të komunikimit me Kuvendin, median, publikun, 

subjektet e audituara, etj; 

Sfidat për 2015 

Në përmbushjen e objektivave ne ndeshemi edhe me pasigurinë për arritjen e 

rezultatit ose me risqe te natyrave te ndryshme, rëndësia dhe impakti i tyre në 

veprimtarinë tone është i ndryshëm. Detyra jonë është të minimizojmë riskun me 

qëllim arritjen e rezultatit. 

Drejtoria e KBMJ, referuar edhe termave të referencës së veprimtarisë së saj nuk 

përfshihet ne strukturat e KLSH-së me risk të lartë. Megjithatë, risqet janë prezente 

ne çdo veprimtari dhe nisur edhe nga eksperienca e deritanishme, sfidat tona për 

2015 janë si më poshtë: 

Rritja e numrit dhe e cilësisë së botimeve të KLSH-së, gjatë 2015 do të vazhdojë të 

mbetet një prioritet për institucionin sepse ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në 

rritjen e kapaciteteve audituese dhe për rrjedhojë të cilësisë së punës  në auditimin, 

krahas rritjes së transparencës me publikut. Për vitin e ardhshëm janë parashikuar 

15 botime, me të cilat kolona e botimeve të KLSH-së do të arrijë shifrën 50 dhe 

botimet do të kalojnë në një fazë më të avancuar duke ju përgjigjur tendencave të 
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kohës dhe eksperiencave më të mira evropiane, duke u përqendruar në fushën e 

teknologjisë së informacionit (COBIT 4.1,Objektivat e kontrollit të Teknologjisë së 

Informacionit), inovacionit në fushën e auditimit e më gjerë dhe komunikimit 

modern, veçanërisht me publikun. Krahas këtyre risive, KLSH do të përvijojë të 

botojë revistën shkencore 4 mujore “Auditimi Publik”, raportin e aktivitetit te 

Institucionit, analizën vjetore, botimin për Konferencën e IV-t shkencore, etj. 

 Realizimi i strategjisë së komunikimit të KLSH-së (për shkak te mungesës së 

kapaciteteve si në drejtim të TI, ashtu edhe të stafit të përgatitjes dhe përpunimit të 

materialeve); 

 Implementimi i IPA që sigurisht do të ketë edhe vështirësi, duke pasur parasysh 

që do të jetë viti i parë i aplikimit; 

 Bashkëpunimi me IEKA dhe SHKÇAK, me synim forcimin e kapaciteteve për 

Auditimin dhe dhënien e opinioneve mbi Pasqyrat Financiare, pas miratimit 

definitiv të Ligjit të ri të KLSH nga Kuvendi; 

 Konkludimin e Marrëveshjeve të Bashkëpunimit me SAI-et e rajonit (Bullgari, 

Serbi, Greqi); 

 Implementimi me projekte konkrete i marrëveshjeve të bashkëpunimit me OJF-

të dhe shoqatat e Profesionisteve të fushës; 

 Bashkëpunim konkret me përfaqësitë e Bankës Botërore dhe OSBE në Shqipëri, 

për mundësinë e projekteve të përbashkëta për zhvillimin e kapaciteteve audituese; 

 Ngritja në një nivel me të vërtetë shkencor e kumtesave të audituesve të KLSH 

në Konferencën e katërt shkencore të KLSH-së,në vjeshtën e vitit 2015. 

 Ruajtja e nivelit të shkrimeve të Revistës Shkencore të KLSH-së dhe përmirësimi  

i tyre, duke qenë sfidantë në radhë të parë me veten, në mënyrë që Revista të ruajë 

karakterin e saj shkencor dhe emrin që ka krijuar.  
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Diskutimi  i Drejtorit të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, 

znj. Edlira SAKO. 

 

Zhvillimi i burimeve njerëzore të institucionit. 

Impakti i drejtpërdrejtë dhe rëndësia e madhe në 

cilësinë e veprimtarisë audituese, e ka shndërruar 

zhvillimin e burimeve njerëzore të institucionit, në 

një nga sfidat më të rëndësishme të KLSH.  Rëndësia 

e zhvillimit e Burimeve Njerëzore është vlerësuar 

shume edhe nga INTOSAI dhe EUROSAI, të cilët në 

planin e tyre të zhvillimit strategjik, e kanë vendosur 

ndërtimin e kapaciteteve si pikën e parë të katër 

pikave kryesore të këtij plani  dhe konkretisht :   

“ Ndërtimi i kapaciteteve të SAI-it nënkupton 

zhvillimin e aftësive, njohurive, strukturave dhe 

formave të organizimit të punës për të bërë një organizatë më efektive, duke u 

bazuar në pikat e forta ekzistuese dhe trajtimin e mangësive dhe dobësive. EUROSAI 

është i angazhuar për të lehtësuar zhvillimin e SAI, që të jenë të forta, të pavarura 

dhe shumë profesionale...”. 

Boshti i filozofisë se menaxhimit te burimeve njerëzore është se ne burimet 

njerëzore ne KLSH janë konsideruar me shume si një aset institucional se sa kosto 

për institucionin. 

Qëllimi i një SAI është që të përmirësojë vazhdimisht performancën e tij, kjo mund 

të arrihet vetëm nëpërmjet një stafi i cili është i motivuar, është i mirë menaxhuar 

si dhe që shpërblehet në mënyrë të drejtë. Menaxhimi efektiv dhe profesional i 

Burimeve Njerëzore është jetik për të ndihmuar një institucion që ta arrijë këtë. 

Për vitin 2014, me anë të Vendimit nr. 17 datë 28.02.2014 të Kryetarit të KLSH, i 

ndryshuar me Vendimit nr. 149, datë 31.10.2014, “Për Strukturën e Renditjes së 

Punëve, Klasifikimin e Vendeve të Punës dhe Nivelin e Pagave në KLSH Për Vitin 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                    Analiza Vjetore  2014 

226 

 

2014”, është miratuar struktura organike me një total prej 166 punonjësish. Nga viti 

2011 dhe 2012 vite në të cilat struktura ka pasur një numër total prej 156 

punonjësish ka ardhur duke u rritur me një shtesë prej 5 vendesh në vitin 2013 

përkatësisht 161 punonjës dhe 5 vende për vitin 2014, përkatësisht 166 punonjës. 

Në total numri i stafit Kryeauditues dhe atij Auditues në vitin 2014 është 119 

punonjës (nga 113 në vitin 2013, 110 punonjës në 2012 dhe 2011 ) që zë rreth 72% 

të numrit total të punonjësve.  

110 110

113
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104

106
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112

114

116

118

120

2011 2012 2013 2014

Trupa Audituese

Kryeauditues& 
Auditues

 

Siç shikohet qartë edhe nga grafiku struktura e punonjësve ka vijuar të ndryshojë 

në favor të stafit auditues. 

Klasifikuar sipas arsimimit, në strukturën organike për vitin 2014, punonjësit me 

arsim të lartë zënë 157 punonjës, ose në masën rreth 95% kundrejt numrit total të 

punonjësve / nga 149 apo 94% që rezultonin në vitin 2013, 145 punonjës ose në 

masën 93% në vitin 2012, dhe 141 punonjës ose 90% që rezultonin në vitin 2011.  

Të ndarë sipas profilit të diplomimit, klasifikimi i punonjësve me arsim të lartë 

është: 

- 36 Financierë (21.6%) nga 37 në vitin 2013, 35 në vitin 2012, 26 në vitin 2011. 

- 13 Kontabilistë (8%) nga 15 në vitin 2013, 18 në vitin 2012, 19 në vitin 2011. 

- 43 Ekonomistë të ndryshëm (26%) e njëjtë me vitin 2013, 44 në vitin 2012, 53 në  

- Juristë (14.04%) e njëjtë me vitin 2013, 21 në vitin 2012, 17 në vitin 2011. 
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- 26 Inxhinierë (16%) nga 20 në vitin 2013, 17 në vitin 2012, 23 në vitin 2011. 

- 13 punonjës me diploma të tjera (8%) nga 9  në vitin 2013, 2012 dhe në 2011. 

Grafikisht struktura për vitet 2011-2014  paraqitet: 

 

Me qëllim përmirësimin e performancës së tyre si dhe për të fituar njohuri, aftësitë 

dhe teknika të reja, një pjesë e punonjësve kanë përfunduar studimet në degë të 

dyta apo në certifikata të ndryshme të cilat bëjnë të mundur që ato ti përdorin 

aftësitë e tyre që tashmë i kanë, në mënyrë më efektive në situata të reja dhe 

përkatësisht: 

 15 punonjës kanë një diplomë të dytë nga të cilët 13 në Drejtësi dhe 2 në 

Financë.  

 2 punonjës kanë Diplomë Ndërkombëtare në Kontabilitet dhe Auditim (CIPFA) 

 4 punonjës kanë certifikatën Kontabël i Miratuar dhe 1 punonjës ka certifikatën 

Ekspert Kontabël.  

 21 punonjës kanë certifikatën e Audituesit të Brendshëm.  

 2 punonjës kanë certifikatën e Vlerësimit të Pasurive të Paluajtshme.  

 6 punonjës kanë certifikata të trajnimeve të zhvilluara on-line nga IDI (Iniciativa 

për zhvillim e INTOSAI-t). 

Rekrutimi dhe përzgjedhja është pika e nisjes për menaxhimin e burimeve 

njerëzore. Ai është i lidhur ngushtë me strategjinë, strukturën dhe funksionet e një 

SAI. Rekrutimi dhe përzgjedhja janë të rëndësishme pasi ato ndihmojnë SAI-n që të 
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sigurohet që ai ka stafin e duhur me kualifikimet e duhura, aftësitë dhe përvojën 

për të plotësuar nevojat e tanishme dhe ato që ka në të ardhmen. 

Rekrutimi dhe përzgjedhja janë proceset të cilët të çojnë që të kesh personin e 

duhur, në vendin e duhur, në kohën e duhur. Kjo është shumë e rëndësishme për 

performancën e institucionit.  

Gjatë vitit 2014 janë ndjekur të gjitha procedurat sipas rregullave dhe dispozitave 

ligjore në fuqi mbi nëpunësit civil, për rekrutimin e  25 punonjësve/nga 21 punonjës 

që janë rekrutuar në vitin 2013 apo nga 36 të rekrutuar në vitin 2012 nga të cilët 25 

sipas proceduarave të nëpunësit civil, 3 me akt emërimi dhe 8 me kontrata të 

përkohshme. 

Në zbatim të nevojave dhe ligjit organik të KLSH, janë rekrutuar gjatë vitit 2014 

nëpërmjet akteve të emërimit apo kontratave të përkohshme me afat të përcaktuar 

2 punonjës, 1 prej të cilëve në pozicion auditues. Të dhëna këto që shprehin qartë 

realizimin e sfidës së KLSH-së për rekrutimin e personelit sipas dispozitave ligjore 

në fuqi.   

Nisur nga standardet ndërkombëtare ku një institucion suprem auditimi duhet të 

ruajë dhe të zhvillojë  një fuqi punëtore dinamike, duke përfshirë nxitjen e niveleve 

të synuara të lëvizjeve si dhe lehtësimin e stafit për të krijuar mundësi për 

promovimin dhe për integrimin e stafit të ri, gjatë vitit 2014 janë zhvilluar 6 testime 

dhe janë miratuar 20 vendime për ngritje në kategori, ndërsa gjatë vitit 2013 janë 

zhvilluar 3 testime dhe janë realizuar 23 ndryshime në kategori,  duke ju dhënë në 

këtë mënyrë mundësinë zhvillimit të karrierave profesionale brenda institucionit, 

nëpërmjet konkurimit. Ndërkohë që numërohen 6 raste të uljes në kategori. 

Për vitin 2014 përbërja e punonjësve sipas funksioneve dhe detyrave që kryejnë ka 

qenë: 

- 13 Personel drejtues (ku përfshihen Kryetari, Drejtorët e Përgjithshëm, Sekretari 

i Përgjithshëm. Drejtorët e Departamenteve e të Drejtorive ) që përbën 8% të 

numrit total të punonjësve nga 14 në vitin 2013, 2012 dhe 10 në vitin 2011. 

- 9 Kryeauditues që përbën 5.4 % të numrit total të punonjësve në vitin 2014 /nga 

7 (4%) Kryeauditues në vitin 2013, 5 në vitin 2012 dhe 7 në vitin 2011. 

- 111 Auditues (67 %) / nga 106 (66%) Auditues në vitin 2013, 105 në vitin 2012 

dhe 106 në vitin 2011.  
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- 33 Punonjës mbështetës (përgjegjës sektori, specialistë, juristë, zëdhënës, 

punonjës mbështetës) që përbën  20 % të numrit total të punonjësve/ nga 28 në 

2013, 23 në vitin 2012 dhe 22 në vitin 2011.  

- 8 Punonjës shërbimi që përbën 5% të numrit total të punonjësve nga 9 në vitin 

2013, 2012 dhe 10 në vitin 2011.  
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Tregues të tjerë po aq të rëndësishëm për burimet njerëzore janë mosha e 

punonjësve të institucionit dhe raporti femra/meshkuj gjatë viteve 2011-2014 

përkatësisht si më poshtë: 

 Mosha mesatare në KLSH në fund të vitit 2014 është 46.1 vjeç nga 46.21 vjeç që 

rezultonte në vitin 2013, 48 vjeç në vitin 2012 dhe 50 vjeç në vitin 2011. 

 Vjetërsia në institucion është rreth 8 vjet nga 8.2 vjet për person që ka qenë në 

vitin 2013, 5.5 në vitin 2012, 9.1 në vitin 2011. 

 Rezultojnë 22 punonjës nën moshën 30 vjeç, nga mosha 31-50 vjeç janë 65 

punonjës ndërsa mbi 51 vjeç janë 78 punonjës. Krahasuar me vitin 2013 kemi një 

rritje të numrit të punonjësve në moshën nën 30 vjeç me 37 %. 

 Raporti femra/meshkuj është 39% me 61% në vitin 2014 nga 37% me 63 që 

ishte për vitin 2013, 32% me 68 % në vitin 2012, 33.5% me 66.5% në vitin 2011. 
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Rezultojnë të punësuara në Institucion 65 punonjëse femra, 11 prej të cilave në 

pozicione drejtuese (Sekretare e Përgjithshme, Drejtore e Përgjithshme, Drejtore 

Departamneti, Drejtore Drejtorie, Kryeaudituese, Përgjegjëse Sektori), 15 punonjëse 

femra në Departamente, Drejtori dhe Sektorë mbështetës e ndihmës dhe 39 punonjëse 

femra në pozicione audituese. 

Puna e SAI-ve është e bazuar në njohuri të shumta, aspekti i të mësuarit të zhvillimit të 

kapitalit njerëzor është bërë një faktor vendimtar për sukses. Të mësuarit në nivelin 

individual të punonjësve është i rëndësishëm, dhe bën të mundur që një institucion të 

arrij qëllimet e tij strategjike. Një kulturë e fortë e të mësuarit të mirë-integruar 

individual dhe organizativ forcon kapacitetet e një SAI dhe i mundëson  atij për të 

dhënë efektin e dëshiruar, dhe në përpjekje për të arritur këtë Kryetari i KLSH-së në 

vitin 2012 nxori Udhëzimin nr.3 nr.1054 Prot. datë 15.09.2012 "Për përsosjen arsimoro-

profesionale të audituesve të KLSH-së". Në zbatim të këtij udhëzimi, vazhdojnë 

studimet në një fakultet të dytë, studime master, studime për doktoraturë, apo 

studime për pajisjen me certifikata të ndryshme 31 punonjës, 18.6 % e stafit 

përkatësisht si më poshtë: 

 6 punonjës vazhdojnë studimet për Drejtësi; 

 1 punonjës vazhdon studimet për Financë; 

 14 punonjës vazhdojnë studimet Master në Financë, Kontabilitet-Auditim etj; 

 6 punonjës vazhdojnë studimet për Doktoraturë; 

 4 punonjës vazhdojnë studimet për pajisjen me certifikata si Ekspert Kontabël 

ose Vlerësimi i Pasurive të Paluajtshme. 
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Diskutimi i Drejtorit të Drejtorisë së Metodologjisë dhe Zhvillimit, 

znj. Albana GJINOPULLI. 

 

Preambula  

Standardi i Përgjithshëm i SAI-t 200, 

përcakton se “KLSH duhet të adoptojë 

politika dhe procedura për të zhvilluar dhe 

trajnuar punonjësit e ti, për t’i aftësuar që 

të kryejnë detyrën e tyre në mënyrë 

efektive dhe për të përcaktuar bazat për 

avancimit profesional të audituesve dhe 

stafit tjetër”8. I angazhuar  në kryerjen e 

misionit për të cilin është krijuar dhe 

funksionon,  KLSH mbështetet fuqimisht në 

Standardet e INTOSAI-t duke i konsideruar 

si pjesë e përpjekjeve për rritjen e dijeve 

profesionale të institucionit9.  

Kontrolli i Lartë i Shtetit nëpërmjet Sistemit të Trajnimeve ka synuar dhe ka si qëllim 

të sigurojë ndërtimin dhe forcimin e kapaciteteve audituese, rritjen dhe zhvillimin e 

tyre profesional, përfshirë përgatitjen dhe të mësuarit në nivel institucional dhe 

kombëtar, si dhe inkurajimin e pjesëmarrjes në aktivitete trajnuese ndërkombëtare,  

të udhëhequr nga motoja e INTOSAI-t “Experentia mutua omnibus prodest.”  

Reformimi institucional gjatë tre viteve të fundit vuri në fokus të politikave të 

zhvillimit kapacitetet audituese,  krijimin e kompetencave të larta profesionale, 

procese këto që vijuan të zhvilloheshin me sukses dhe gjatë vitit 2014. Procesi i 

                                                           
8
Standardet e Auditimit INTOSAI, botim I KLSH, 2012, ISSAI 200, Standardet e Përgjithshme 

të SAI,fq. 106  

9
 Bujar Leskaj, Hyrje, Standardet e Auditimit INTOSAI, botim i KLSH, Tiranë, 2012 
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Trajnimit, tashmë i riorganizuar dhe rikonceptuar në aspekte te rëndësishme jo 

vetëm për sa i përket formatit por dhe përmbajtjes e metodologjisë, ndikoi në 

mënyrë të vazhdueshme në rritjen dhe aftësimin e audituesve duke qenë tërësisht i 

orientuar drejt përmirësimit të cilësisë së auditimit.  

Metodologjitë e reja të aplikuara në trajnime, organizimi dhe trajtimi i çështjeve të 

identifikuara nga procesi i vlerësimit, inventarizimit dhe analizës së nevojave të 

stafit për njohuri dhe aftësi në fusha të ndryshme të auditimit dhe lidhur me të, 

orientimi drejt rezulatateve/outputit, ndikuan ndjeshëm në rritjen e nivelit të 

pjesëmarrjes së stafit në trajnime duke bërë të mundur arritjen e objektivit të 

vendosur në Programin Vjetor të vitit 2014,  që çdo auditues të kishte mesatare të 

pjesëmarrjes deri në 26 ditë trajnimi/person dhe për çdo auditues të rekrutuar 

gjatë dy viteve të fundit niveli i trajnimit të mos ishte më pak se 30 ditë 

trajnimi/auditues të ri.  

Treguesi i Performancës së pjesëmarrjes në trajnime e vendos KLSH në nivelet e 

larta të institucioneve homologe të auditimit të lartë ndërkombëtare dhe 

njëkohësisht thekson dhe më shumë progresin e arritur nëse i referohemi 

eksperiencave trajnuese të para tre viteve kur numri tepër i kufizuar i trajnimeve 

dhe i personave që u angazhuan në të tilla aktivitete nuk lejuan që ky tregues të 

kalonte nivelin e 2,1 - 3,1 ditëve të trajnimit /person. Rezultatet e arritura që 

konsistojnë në 12 fishin e mesatares së trajnimit për person dhe ecuria në vite, 

tregojnë për një qasje të qëndrueshme dhe të suksesshme që vihet re gjatë tre 

viteve të fundit. Duke iu referuar të dhënave informuese lidhur me pjesëmarrjen 

për periudhën 5 vjeçare , 2010- 2014, është shume e dukshme se si reformimi i 

sistemit të trajnimeve si pjesë integrale reformës institucionale në KLSH është 

zhvilluar i plotë, duke përfshirë çdo aspekt të ndërtimit dhe forcimit të 

kapaciteteve, shtrirja e tij ka qenë gjithëpërfshirëse duke i siguruar çdo individi të 

drejtën dhe mundësinë e të mësuarit dhe të trajnuarit.  
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I. Metodologjia dhe format e trajnimit 

Gjatë vitit 2014, trajnimet vijuan të sillnin risitë e tyre nëpërmjet formave dhe 

metodologjitë bashkëkohore sipas të cilave u ofruan këto aktivitete të zhvillimit të 

stafit.  

Në përshtatje me burimet e ofrimit , trajnimet u organizuan :  
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- Trajnime brenda vendit 

Trajnime që janë organizuar duke u mbështetur nga ekspertë të brendshëm e të 

jashtë, nga organizata apo institucione kombëtare apo ndërkombëtare si më 

poshtë: 

- Trajnime në nivel institucional në KLSH:  të cilat u organizuan mbi bazë ditore 

nga trajnues/ auditues të lartë, Kryeauditues dhe Drejtues të Lartë të KLSH dhe u 

fokusuan në përditësimin e njohurive të fushave të veçanta dhe auditimit; 

- Trajnime brenda çdo Departamenti Auditimi individualisht në formën e tryezave 

të diskutimit profesional në terma të rasteve nga praktikat audituese; 

- Trajnime/worshop-e të ofruar nga Ekspertë të huaj, që përfshinë trajtimin e 

tematikave specifike të profesionit të auditimit në formatin e prezantimeve të 

kombinuar me raste studimorë nga eksperiencat e vendeve të tjera; 

- Konferenca III- të Shkencore e KLSH “Auditimi Kombëtar në funksion të 

Qeverisjes Kombëtare” e ideuar dhe realizuar në një shtrirje punimesh dy ditore në 

formatin e sesioneve plenare të moderuar nga Kryetari i KLSH dhe përfaqësues të 

Institucioneve Supreme të Auditimit të Polonisë, Sllovenisë, Gjykatës Turke të 

Auditimit dhe të Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit të KE-së krijuan një 

gërshetim mjaft efektiv të qasjeve profesionale me ato akademike, kombëtare dhe 

ndërkombëtare në funksion të zhvillimit të kapaciteteve në nivelet më të larta 

profesionale. 
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E-learning 

Trajnimet online u ofruan kryesisht nga IDI, Programi i 3 i-ve për implementimin e  

Standardeve të INTOSAI-t që  u ofrua në një set 35 orësh trajnimi online dhe mbuloi 

fushat e Auditimit të Pajtueshmërisë dhe të Auditimt të IT.  

Këto trajnime kishin  si qëllim përgatitjen e facilitatorëve/moderatorëve dhe më pas 

të certifikimit të tyre për kryerjen dhe mbështetjen e procesit të vlerësimit dhe 

zbatimit të Strategjisë për Implementimin e ISSAI-ve në KLSH. Në përfundim të 

procesit të trajnimit Kryeaudituesi Albert Thoma u certifikua si facilitator për 

Vlerësimin e Auditimit të Pajtueshmërisë dhe tre auditues të tjerë janë në proces 

për certifikimin si facilitatorë të Auditimit të IT-së. Gjithashtu, seanca të trajnimit 

online janë organizuar dhe me pjesëtarë të tjerë të auditimit të IT, duke bërë të 

mundur shpërndarjen e njohurive te fituara dhe tek audituesit e tjerë në KLSH.     

- Trajnime te ofruara nga Shkolla e Administratës Publike ASPA dhe organizata të 

tjera profesionale e publike mbuluan nevojat për trajnime në fusha specifike që 

kanë lidhje tepër të rëndësishme me ushtrimin e funksionit të auditimit sikurse janë 

Prokurimet Publike, Legjislacioni Evropian, Procesi i Planifikimit të Integruar, 

Menaxhimi financiar dhe kontrolli, Gjurma Auditimit etj. I një rëndësie të veçantë u 

konsiderua seti i trajnimeve të organizuara nga KLSH në bashkëpunim me ASPA-n 

për “Prezantimin e Nëpunësve  në Administratën Publike” duke siguruar jo vetëm 

përmbushjen  në aspektin ligjor detyrues por mbi të gjitha frytshmërinë dhe dobinë 

e trajnimit për stafin pjesëmarrës të nivelit të lartë drejtues dhe të audituesve. 

Rezultatet e larta në vlerësimit dëshmuan për impaktin pozitiv që ky trajnim solli në 

drejtim të përfitimit të njohurive.   

- Trajnimi online përfshiu dhe përmirësimin e nivelit të njohjes së gjuhës angleze. 

Stafi i përfshirë në trajnimin online të gjuhës anglezë me metodën “Tell me more” 

online u mbështet fuqishëm nga Kryetari i KSLH, duke monitoruar dhe nxitur 

vazhdimisht përmirësimin e njohurive për këtë gjuhe duke e konsideruar si një 

mundësi që zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve të kalojë kufijtë e studimit dhe 

trajnimit me materiale në gjuhën shqipe, por ti krijohet akses të gjithë audituesve të 

njihen dhe me praktikat ndërkombëtare dhe të marrin pjesë në aktivitete të 

organizuara jashtë vendit. 

- Trajnime “ Prezantim me Institucionin e KLSH”  u ofrohen  audituesve të rinj si 

një set trajnimi 15 ditor dhe kanë si qëllim njohjen me ambientin dhe kuadrin ligjor 

e procedural të KLSH, Standardet e Auditimit për SAI-t ( ISSAI), Udhëzuesit për 
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Auditimin Financiar, Auditimin e Përputhshmërisë dhe Auditimin e Performancës si 

dhe prezantimin e përgjithshëm të punës nga çdo Departament Auditimi. 

 

Trajnime jashtë vendit  

Trajnime të organizuar në bashkëpunim me SAI homologe të vendeve të tjera apo 

institucione të tjera ndërkombëtare që ofrojnë trajnime të fushës së auditimit si 

dhe pjesëmarrje ne konferenca ndërkombëtare te fushës. Pjesëmarrja e stafit të 

KLSH në veprimtari trajnimi dhe zhvillimi jashtë vendit tregohet në grafikun e 

mëposhtëm: 

 

 

 

- Trajnime të organizuara në formën e vizitave studimore dhe worshope-ve në 

Institucionet Homologe SAI të vendeve të ndryshme në kuadrin e zbatimit të 

Marrëveshjeve të Bashkëpunimit që KLSH ka nënshkruar dhe vijon të nënshkruajë 

me këto institucione për shkëmbim eksperiencash dhe të dijeve midis audituesve të 

vendeve të ndryshme. Gjykata Turke e Llogarive dhe NIK i Polonisë  kanë vijuar të 

jenë ofruesit kryesorë për trajnime të stafit të KLSH pranë institucioneve të tyre 

duke u kthyer kështu dhe në mbështetësit më të fuqishëm në procesin e ndërtimit 

të kapaciteteve audituese të pajisura me njohuri dhe eksperienca ndërkombëtare.   

- Pjesëmarrje dhe kontribut aktiv në takimet e Grupeve të Punës dhe Komisioneve 

të organizuara nga INTOSAI dhe EUROSAI; Politika e hapur ndaj eksperiencave 

ndërkombëtare në fushën e auditimit publike ka sjellë  një ndryshim rrënjësor 

lidhur me konceptimin përfaqësimit të Auditimit Publik Shqiptar në rrjetet 

profesionale ndërkombëtare. Angazhimi i stafi të KLSH në Grupe Pune, Task Forcë 
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dhe aktivitete të tjera ndërkombëtare ka shkuar përtej pjesëmarrjes së thjeshtë, 

KLSH është vendosur në nivelet e kontribuuesve më aktiv duke treguar 

profesionalizëm të lartë. Sot KLSH është pjesë e disa Grupeve të punës të INTOSAI-t 

dhe EUROSAI-t si dhe pjesë e TASK Forcës për Etikën etj.  

- Pjesëmarrja në Kongreset e Organizatave Profesionale Ndërkombëtare, INTOSAI, 

EUROSAI etj  ka mundësuar prezantimin e KLSH me një profil të ri, të orientuar drejt 

një të ardhme për një auditim publik modern dhe të mbështetur fuqishëm në 

Standardet e INTOSAI-t ISSAI.  

- Seminare trajnimi të organizuara nga institucione publike ndërkombëtare në 

fushën e menaxhimit të financave publike dhe auditimit. Me gjithë mundësitë e 

limituara, KLSH është përpjekur të shfrytëzojë më së miri pjesëmarrjen në seminare 

dhe trajnime të organizmave profesionale ndërkombëtarë për punonjës publikë 

sikurse është CEF/ Qendra e Ekselencës në Financë, Slloveni, trajnime të tjera të 

organizuara nga IDI etj. Me një përzgjedhje të kujdesshme, audituesit që kanë 

marrë pjesë në të tilla trajnime janë nxitur nga Kryetari i KLSH që eksperiencat dhe 

njohuritë e fituara tí shpërndajnë midis kolegëve shqiptarë, në mënyrë që askush të 

mos ndjehet i përjashtuar nga marrja e dijeve dhe njohurive. 

Formati i trajnimeve  

Në pjesën më të madhe trajnimet u organizuan si trajnime në klasë , bazuan në 

literaturë dhe forma kryesore ishte prezantimi i mbështetur nga diskutime midis 

trajnuesit dhe pjesëmarrësve dhe raste studimore.  

Ndryshimi lidhur me trajnimet u karakterizua dhe me ndryshime në përmbajtjen ë 

Programeve të Trajnimit. Tematikat e trajnimeve të kryera trajtuan në një masë të 

konsiderueshme çështjet kryesore dhe më të rëndësishme për audituesit duke u 

përpjekur të mbulojnë nevojat më imediate në përshtatje me ndryshimet 

strategjike të drejtimit që KLSH ka përcaktuar në Strategjinë e saj të zhvillimit 2013 -

2017.  

Politikat e zhvillimit të stafit të KLSH nuk veprojnë të izoluara por mbështeten 

fuqishëm në reforma bashkëpunuese, gjithëpërfshirëse dhe bashkëkohore. 

Institucioni i KLSH aplikon gjerësisht politika të hapura të trajnimit, duke mos u 

kufizuar vetëm në ekspertë të brendshëm por gjithashtu dhe në eksperienca të 

Institucioneve homologe apo ekspertë të huaj nga vende anëtare të BE-se apo 

kandidate, si risi për stafin e KLSH. Pjesëmarrja në trajnime të ofruara nga ekspertë 
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të huaj, të organizuara brenda dhe jashtë vendit, u siguroi të trajnuarve njohjen me 

praktika auditimi të zbatuara në vende të ndryshme, ambiente të ndryshme të cilat 

mund të përdoren si referencë nga audituesit në të ardhmen. Përzgjedhja e 

grupeve të trajnimit e bërë kryesisht mbi bazën e interesave dhe nevojave aktuale 

individuale të audituesve po ashtu dhe në interes të politikave strukturore dhe 

organizative të Institucionit ka qenë një faktor i rëndësishëm për rritjen e 

efektivitetit të trajnimeve. Përmbajtja dhe cilësia e trajnimit është përmirësuar 

duke u përpjekur që sistemi i trajnimit të KLSH të kthehet në një sistem të 

qëndrueshëm të mbështetur në metoda bashkëkohore, të orientuar nga kërkesa 

dhe objektivat e audituesve por mbi të gjitha, të krijohet dhe zhvillohet për të 

shtuar vlerën e audituesve dhe vetë KLSH si Institucioni më i Lartë i Auditimit të 

fondeve publike në vend. 

  Përmbajtja e Trajnimeve  

Programi i Veprimtarisë së Trajnimit të stafit të KLSH për vitin 2014 përcaktoi 

drejtimet kryesore të trajnimit përfshirë : tematikat kryesore, pjesëmarrësit dhe 

kohën e zhvillimit të trajnimit si dhe trajnuesit. Duhet theksuar se, gjatë 

implementimit si rezultat i rishikimit dhe vlerësimit të herëpashershëm të nevojave 

të stafit u organizuan dhe trajnime jashtë Programit  të cilat kishin si qëllim, 

mbajtjen e trajnimit në terma realiste dhe sa më afër nevojave aktuale për njohuri 

në fushat specifike profesionale. 
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 Trajnimet  përshinë njohuri mbi 4 llojet e auditimit :   

- Auditimin e Sistemeve të IT; 

- Auditimin e Përputhshmërisë; 

-  Auditimin Financiar; 

- Auditimi i Performances. 

Tematikat e trajnimeve u zhvilluan në përshtatje me nivelin e zhvillimit aktual të 

secilit lloj trajnimit por njëkohësisht duke u fokusuar në perspektivat e së ardhmes 

dhe Strategjinë e Zhvillimit. Kjo bëri që Auidtimi i TI të  vendosej në qendër të 

trajnimeve brenda dhe jashtë vendit por pa lënë mënjanë trajnimet e tjera që janë 

në fillimet e aplikimit sikurse Auditimi i Performancës dhe Auditimi Finaciar. 

 Rritja e cilësisë së auditimit ka përcaktuar nevojat gjithnjë në rritje për njohuri 

dhe dije të audituesve dhe në fusha të tjera që kanë lidhje të ngushtë me auditimin 

sikurse janë : 

- Njohuri dhe përditësim mbi Legjislacionin kombëtar dhe Ndërkombëtar; 

- Menaxhimi i Projekteve me Financim të Huaj; 

- Përdorimi i mjeteve të IT në auditim, njohja dhe përfitimet e përdorimit; 

- Integrimi në BE dhe  Legjislacioni BE-së (acquis communaitaire); 

- Menaxhimi i Financave Publike.  

Trajnimet në tematikat e 

mësipërme i ofruan audituesve 

një bazë të dobishme mbi të 

cilën ata mund të mbështeten 

për kryerjen e auditimeve me 

cilësi të lartë dhe në 

pajtueshmëri të plotë me 

Standardet dhe Rregullat e 

Auditimit.  
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Roli tepër i rëndësishëm dhe profesioni delikat i audituesit të jashtëm publik në 

dhënien e sigurisë mbi përdorimin e fondeve publike kërkon që audituesit të 

zotërojnë jo vetëm tiparet profesionale por dhe sjelljen etike dhe integritetin si 

pjesë të profilit të nëpunësit të lartë publik. Trajtimi i ISSAI-ve të niveli 1-3. Përfshirë 

Deklaratën e Limës, ISSAI 1 , Deklaratën e Meksikos, ISSAI 10 dhe në mënyrë të 

veçantë ISSAI 30 dhe më pas ISSAI 100, 200, 300 dhe 400  shërbejnë si niveli bazë 

mbi të cilin gjatë vitit të ardhshëm do të organizohen dhe implemetohet IntoSAINT, 

metoda e vetëvlerësimit të integritetit 

II. Performanca e trajnimeve dhe treguesit  

Veprimtaria trajnuese e KLSH vjen në këtë analizë të vitit 2014 me tregues që 

pasqyrojnë performancë shumë të mirë dhe tregues të zhvillimit të qëndrueshëm 

dhe në vijimësi të Sistemit të Trajnimit të ngritur prej tre vitesh në KLSH. Arritjet 

dhe për më tepër tejkalimi i treguesve të vendosur në objektivat e Planit vjetor, të 

cilët padashur në çdo fillim viti kanë nxitur skepticizmin për përmbushjen me sukses 

të tyre, dëshmuan angazhimin dhe mbështetjen e madhe që KLSH i ka dhënë dhe 

vijon t’i japë procesit të rritjes dhe forcimit të kapaciteteve audituese, dhe 

njëkohësisht angazhimin serioz në përgjithësi të stafit auditues për të mësuar dhe 

për t’u zhvilluar profesionalisht.  

Treguesit e perfomancës së arritur gjatë vitit 2014 krahasuar dhe me periudhat e 

mëparshme përfshijnë sa më poshtë:  

1. Arritjen dhe për më tepër tejkalimin e objektivit që KLSH kishte vendosur për 

trajnimin e çdo personi staf i KLSH, i cili në 2014 u realizua në nivelin 26 dite 

trajnimi për person në tërësi, nga të cilët: 

 Për stafin ekzistues 26 ditë trajnimi në vit për person kundrejt 20-25 dt/p të 

vendosura në objektivat vjetore; 

 Për stafin e rekrutuar rishtazi u arrit objektivi 30 ditë trajnimi/person duke mos 

konsideruar këtu faktin që pjesa më e madhe e tyre kanë më pak se një vit 

kalendarik pune pranë KLSH. 

2. Arritja prej 26 dite trajnimi/person gjatë vitit 2014 përfaqëson një rritje prej 12 

herë më shumë trajnime krahasuar me vitin 2011, kur ky tregues ishte vetëm 2,1 

dt/p dhe  për vitin 2010 ishte 3.1 dt/p.  

3. Në total u kryen 3700 dite persona të trajnuar ku mori pjesë i gjithë stafi i KLSH, 

duke vendosur një nivel të paarritur më parë në KLSH, përfshirë këtu trajnime të të 
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gjitha llojeve të cilat krahasuar me vitin 2011 ishin 227 dhe në vitin 2010 ishin 434 

ditë persona trajnimi gjithsej, ndërkohë që ndryshimi i madh i ndodhur në 2012, ky 

u zhvilluan rreth 2800 dite njerëz trajnime vazhdon të qëndrojë në nivele të larta 

gjatë tre viteve të fundit çka pasqyrohet në grafikun e mëposhtëm : 

 

4. Rëndësi e veçantë iu është dhënë organizimit të trajnimeve të posaçme për 

stafin e ri. Këto trajnime zënë 22%  të gjithë totalit të trajnimeve të KLSH, të cilat 

bënë të mundur që treguesi për 30 ditë trajnimi/ person për stafin e sapo rekrutuar 

të arrihet për një periudhë kohore më pak se një vit.  

5. Trajnerët e angazhuar përfshijnë kryesisht staf me cilësi  të larta profesionale 

dhe drejtuese brenda KLSH. Në trajnime u përfshinë 20 kryeauditues, auditues të 

parë dhe Drejtues të Drejtorive apo Departamenteve dhe pjesa tjetër u ofrua nga 

ekspertë të jashtëm.  

6. Karakteristikë e veçantë e trajnimeve të vitit 2014 ishte jo vetëm rritja e 

ndjeshme në aktivitetet e trajnimit jashtë vendit por dhe në gjithë përfshirjen e 

stafit në këto trajnime, faktor ky që tregohet në numrin e personave pjesëmarrës 

në trajnime apo konferenca jashtë vendit të trajnuar jashtë vendit. Trajnimet jashtë 

vendit përfshinë trajtimin e 31 tematikave të cilat kategorizohen si më poshtë: 

a. Auditimi i IT  

b. Auditimi performancës 

c. Auditimi Financiar 
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d.  Vizita studimore dhe pjesëmarrje ne Konferenca e simpoziume shkencore 

e. Worshope dhe Seminare të tematikave specifike dhe të përgjithshme për 

veprimtarinë e SAI-ve.  

Gjatë vitit u trajnuan 125 persona jashtë vendit që përfaqësojnë 86 % të stafit të 

KLSH duke arritur një mesatare trajnimi afërsisht 6 ditë trajnimi/person jashtë 

vendit. 

III. Faktorët kufizues të procesit, risqet dhe përgjigja ndaj risqeve 

Me gjithë përpjekjet për hartimin e Programit të Trajnimit mbi baza realiste dhe 

nivele optimale për arritjen e objektivave, ekzistenca e disa faktorëve kufizues, 

kërkon njohjen dhe vlerësimin e tyre me qëllim që KLSH të jetë e aftë t’i përgjigjet 

sfidave me të cilat mund të përballet gjatë implementimit të këtij Programi. Analiza 

e faktorëve kufizues do të mundësojë që të ndërmerren hapat e nevojshëm për 

minimizimin e risqeve të cilat mund të ndikojnë negativisht në arritjen e objektivave 

që KLSH ka vendosur lidhur me trajnimet për vitin 2015. Të tillë faktorë kufizues 

mund të përmendim:  

1. Koordinimi më i mirë midis veprimtarive trajnuese (brenda dhe jashtë vendit) 

ndikon në nivelin e efektivitetit të trajnimit si në kohe ashtu dhe përmbajtje. 

Të gjithë komponentët e trajnimit duhet të veprojnë dhe harmonizohen duke 

plotësuar njëri tjetrin si elementë të njëjtit sistem dhe që i shërbejnë një 

qëllimi të përbashkët. 

Nënshkrimi i Marrëveshjeve të Bashkëpunimit me Institucione Ndërkombëtare dhe 

Kombëtare si dhe Organizata Profesionale e Agjenci Publike, krijon mundësi për 

planifikimin e veprimtarive në mënyrë të mirë koordinuar duke minimizuar 

mundësinë e mbivendosjes si në kohë dhe në përmbajtjen e trajnimeve. Publikimi i 

Planit të Trajnimit dhe diskutimi me institucione te tjera të specializuara të trajnimit 

në vend si ASPA do të mundësojë që disa prej aktiviteteve trajnuese të kryhen pa 

kosto shtesë.  

2. Përqasja e re ndaj trajnimeve kërkon dhe ndryshimin e mentalitetit të 

audituesve rreth vlerave, mundësive dhe përfitimeve që sjell “të mësuarit 

gjatë gjithë jetës” (long life training).  

Plani i Trajnimit ofron krijimin i një koncepti dhe fryme të re mbi trajnimet. 

Vendosja e trajnimeve mbi baza të planifikuara dhe të mirë organizuara, të 

mbështetura në metodologji dhe teknika bashkëkohore dhe të përshtatshme për 
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kushtet e zhvillimit në KLSH, do të ketë impakt në rritjen e cilësisë dhe vlerës që 

procesi i trajnimit do të sjellë për audituesit.  

3. Njohuri të kufizuara për përdorimin e mjeteve të teknologjisë së informacionit 

në auditim, auditivin e sistemeve te IT-së etj. 

Ambienti i punës sot karakterizohet nga një shkallë ë lartë e digjitalizimit dhe 

informatizimit të sistemeve dhe të të dhënave. Ky realitet, jo rralle herë i përball 

audituesit me sfidën e zhvillimit teknologjik në auditimeve. Gjithashtu kërkesat 

gjithnjë në rritje për cilësi në auditim dhe në mënyrë të veçantë në Raportimin dhe 

Komunikimin e rezultateve kërkojnë aplikimin e metodave dhe programeve të reja 

kompjuterike të cilat ofrojnë mundësi për rritjen e efektivitetit të punës (përdorimi i 

Programit IDEA)dhe njëkohësisht paraqitjen cilësore të rezultateve (përdorimi i 

Programeve Ecxel, Word, Power point etj) . Për këtë qëllim, pas një inventarizimi të 

njohurive të stafit dhe familjarizimit të tyre me mjetet dhe programet kompjuterike 

në fillim të vitit 2015, në Programin e Trajnimit për vitin e ardhshëm është 

parashikuar organizimi i trajnimeve specifike që do të mbulojnë auditivin e IT si dhe 

përdorimin e mjeteve të IT në auditim. Trajnimet janë parashikuar të ofrohen në 

përshtatje me nivelin  e njohurive të audituesve dhe synojnë që secili prej tyre të 

arrijë në nivelin mesatar të njohjes së teknikave të tilla. 

4. Buxheti i kufizuar mund të sjellë impakt  negativ duke ulur mundësinë e 

angazhimit të ekspertëve të jashtëm (jashtë KLSH) po ashtu dhe në 

pjesëmarrjen në aktivitete trajnimi që kërkojnë pagesa. 

Pjesa më e madhe e kostove të trajnimit do të përballohen nga Buxheti i KLSH për 

vitin 2015. Në kushtet e kufizimeve financiare, Marrëveshjet e Bashkëpunimit me 

SAI homologe të Evropës dhe Rajonit, si dhe Organizma Profesionale dhe 

Akademike brenda dhe jashtë vendit mundësojnë kufizimin e shpenzimeve 

financiare për pjesëmarrje. Gjithashtu Programi i Trajnimit nxit trajnimet brenda 

KLSH të cilat konsiderohen mjaft efektive dhe me kosto të pakta. Sidoqoftë mbetet 

detyrë intensifikimi i përpjekjeve për mbështetjen nga donatorë të huaj dhe vendas 

për të siguruar burimet e nevojshme që do të mundësonin implementimin me 

sukses të Programit të Trajnimit. 

5. Nivel jo i mjaftueshëm njohurive në gjuhë të huaja që të mund  tí sigurojë 

akses çdo audituesi në literaturat ndërkombëtare, publikimet e rrjeteve 

ndërkombëtare profesionale te auditimit dhe pjesëmarrje në aktivitete jashtë 

vendit; Rekrutimi i audituesve me njohuri të mjaftueshme të gjuhëve të huaja 
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(kryesisht gjuhës Angleze), ka përmirësuar ndjeshëm mundësinë e zhvillimit të 

kapaciteteve jo vetëm brenda kufijve lokalë por studimi të shtrihet në 

Institucionet homologe të Auditimit Suprem me praktikat më të mira jo vetëm 

nëpërmjet trajnimeve por dhe leximeve dhe programeve të studimit online. 

Sidoqoftë njohja e gjuhës angleze mbetet një “gap”/ mangësi për audituesit 

që i përkasin një brezi tjetër dhe që duhet të adresohet për tú mbuluar me 

përpjekje të vazhdueshme nga vetë audituesit. Gjithashtu ky faktor ndikon 

dhe në kryerjen e kostove shtesë për përkthime si dhe kufizon mundësinë e 

leximit në internet të materialeve lidhur me profesionin. 

Duke konsideruar njohuritë e gjuhës së huaj si një faktor i rëndësishëm në rritjen 

dhe zhvillimin profesional të audituesve, Kryetari i KLSH ka nxitur dhe mbështetur 

në vazhdimësi audituesit për pjesëmarrje në kurse intensive për mësimin e gjuhës 

angleze dhe njëkohësisht stimulon dhe promovon arritjet e personave që kanë 

treguar ecuri pozitive. Një aktiviteti i tillë do të mundësojë thellimin e njohurive të 

gjuhës angleze për stafin, puna e të cilit është e lidhur kryesisht me studimin e 

materialeve në gjuhë të huaj dhe do të ndikojë jo vetëm në përmirësimin e cilësisë 

së punës por dhe nxitjen e studimit dhe punës kërkimore.  

6. Mungesa e një Plani të Zhvillimit Individual të çdo audituesi vështirëson 

planifikimin e zhvillimit të kapaciteteve sipas nevojave specifike të çdo  

punonjësi dhe ul efektivitetin e trajnimeve.  

Praktikat e punës në KLSH nuk e përfshijnë hartimin e Planit të Zhvillimit Individual 

nga çdo auditues si pjesë e rëndësishme e Planit Veprimtarisë Audituese të çdo 

Departamenti. Gjithashtu treguesi i trajnimeve nuk konsiderohet në disa raste si 

pjesë e vlerësimit të performacës së individit. Në përgjigje të këtij risku, KLSH ka 

ndërmarrë disa iniciativa për përshtatjen e qasjes së saj menaxhuese me nivelet e 

Institucioneve Supreme të Auditimit të përparuara. Udhëzuesit dhe guidat e 

publikuara nga INTOSAI kanë shërbyer që KLSH të përafrojë qasjen e saj me 

praktikat më të mira dhe nën këtë pikëpamje në periudhat e ardhshme çdo 

auditues do të përgatisë Planin Individual të Zhvillimit ku të reflektojë nevojat e tij 

për trajnim dhe zhvillim profesional. Krahas kësaj, Treguesit e Trajnimeve janë 

parashikuar të kthehen në pjesë të rëndësishme dhe domethënëse për vlerësimin e 

përgjithshëm të perfomancës së audituesve.  
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7. Vlefshmëria e kufizuar e ambienteve të trajnimit, përdorimit të teknologjisë së 

multimedias dhe pajisjeve të tjera teknike që janë të nevojshme për ofrimin e 

trajnimeve me cilësi të lartë dhe metoda bashkëkohore. 

Viti 2014 shënoi përmirësime të dukshme në infrastrukturën e IT ku çdo individ u 

pajis me Laptop dhe/ose PC desktop. Kjo do të mundësojë që trajnimet të ngrihen 

në nivel të avancuar jo vetëm për studimin online por gjithashtu për pjesën e stafit 

që trajnohet në fushën e auditimit të IT dhe përdorimin e mjeteve të IT në auditim. 

Sidoqoftë , ekzistenca e ambienteve shtesë të trajnimit do të mundësojë zhvillimin 

e trajnimeve paralele, aplikimin e metodave të punës në grupe gjatë trajnimit dhe 

do të rrisë kapacitetin e shfrytëzimit të kohës së trajnimeve. Në Planin e 

Investimeve për vitin 2015 janë është parashikuar rinovimi i ambienteve ekzistuese 

dhe njëkohësisht ndërtimi i ambienteve shtesë për trajnimin, nëpërmjet “kthimit”të 

hapësirave të papërdorura, apo të përdorura keq në hapësira frutdhënëse dhe të 

dobishme.  

8. Disponibiliteti i Lektorëve/Trajnuesve mund të ndikojë në moskryerjen në 

kohë dhe mosrespektimin e Programit të Trajnimeve. 

Gjatë fazës parapërgatitore për hartimin e Planit të Trajnimit, veprimtaritë e 

përfshira në Plan janë diskutuar me stafin që do të ofrojë këto trajnime. Megjithatë, 

komunikimi i vazhdueshëm dhe kontaktimi në avancë për të siguruar vlefshmërinë 

e trajnerëve do të rrisë sigurinë që veprimtaritë të zhvillohen në kohë dhe sipas 

parashikimeve. 

IV. Fokusi drejt së ardhmes 

Në Strategjinë e  Zhvillimit të KLSH 2013-2017 , përcaktohet se : Kapacitetet 

audituese të stafit të KLSH-se do të forcohen kryesisht nëpërmjet rritjes së njohurive 

individuale të stafit. Në amendimet e ligjit organik të KLSH, të cilat priten të 

miratohen së shpejti, është parashikuar certifikimi profesional i stafit auditues. Ky 

proces do të kontribuoje në krijimin e një trupe profesionale audituesish, të aftë të 

përballojnë misionin e institucionit dhe të realizojnë vizionin nëpërmjet kryerjes së 

auditimeve profesionale.10 

Nuk ka një model universal të parashkruar për zhvillimin e Institucionit Suprem të 

Auditimit. Praktikat kanë treguar se ekzistojnë lloje të ndryshme mjetesh dhe 

                                                           
10

 Strategjia e Zhvillimit të KLSH 2013-2017 
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qasjesh për të ndërtuar dhe zhvilluar kapacitetet e një Institucioni, sikurse mund të 

thuhet se të mësuarit nga njëri-tjetri dhe mbështetja nga institucionet partnere 

kanë treguar të kenë një rëndësi të veçantë për çdo SAI që synon zhvillimin e 

qëndrueshëm. Ndërtimi i kapaciteteve për Institucionet Supreme të Auditimit 

nënkupton  zhvillimin e aftësive, dijeve, strukturave dhe metodave të punës të tilla 

që ta bëjnë KLSH  institucion me një qasje audituese efektive, duke ndërtuar mbi 

themelet e forta dhe duke reaguar kundrejt dobësive dhe mangësive për 

përmirësimin e vazhdueshëm.  

Duke e konsideruar Planin e Trajnimit si pjesë integrale e zhvillimit strategjik për 

periudhën e ardhshme dhe për të siguruar arritjen e objektivave që KLSH ka 

vendosur në Programin e  Trajnimit për vitin 2015 kërkohet përmbushja e disa 

parakushteve të cilat në mënyrë të përmbledhur paraqiten sa më poshtë: 

1. Aplikimi i Teknologjisë së Informacionit si mjet efektiv dhe domosdoshmëri e 

kohës për kryerjen e auditimeve, Programi IDEA dhe mjete të tjera; 

2. Mbështetja me burimet kryesore dhe të përshtatshme të procesit të trajnimit 

dhe zhvillimit të profilit të lartë profesional të audituesve në KLSH; 

3. Kontributi i trajnimeve të ketë impakt jo vetëm në implementimin e Strategjisë 

së Zhvillimit të KLSH por ky proces u shërben të gjithë punonjësve në të gjitha 

nivelet për të përftuar aftësitë e kërkuara individualisht dhe me tej në nivel 

institucional; 

4. Zbatimi i një modeli trajnimi bashkëkohor dhe sistematik , që trajnimet kryhen 

për të gjitha nivelet në vijimësi dhe të orientuar në rezultate dhe ka një lidhje të 

përshtatshme ndërmjet nevojave të institucionit dhe nevojave të çdo individi për 

trajnim; 

5.  “ Zhvillimin profesional” bëhet pjesë e  vlerave kryesore të KLSH dhe një 

kulturë që përkrahet nga të gjithë punonjësit në institucion;  

6. Të mësuarit gjatë zhvillimit, që kërkon krijimin i një sistemi për të vlerësuar 

efektivitetin e trajnimit, progresin dhe përmirësimin e vazhdueshëm. 

Kjo pamje e përgjithshme e veprimtarisë së vitit që lamë pas na shërben si bazë për 

të vendosur drejtimet e zhvillimin në të ardhmen, për të reflektuar ndaj dobësive 

duke u mbështetur në forcimin e mëtejshëm të arritjeve dhe pikave të forta, na 

ndihmon të identifikojmë risqet dhe fushat më vulnerabil të cilat në hapësirën e 

veprimtarisë trajnuese janë prezent dhe tepër delikate përderisa shumica e 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                    Analiza Vjetore  2014 

247 

 

veprimtarive synojnë ndryshimin mentalitetit, sjelljes dhe qëndrimeve të 

individëve, çfarë konsiderohet dhe sfida kryesore në zhvillimin e burimeve 

njerëzore dhe institucionale.  

 

 

Diskutimi  i  Drejtorit të Drejtorisë së IT dhe Logjistikës, 

z. Gëzim ZILJA 

 

Drejtoria e IT-së dhe e Logjistikës në bazë të ligjit nr. 8270, 

datë 23.12.1997  “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit, “ 

ndryshuar me ligjin nr. 8599, datë 01.06.2000, si dhe në 

zbatim të rregullores së brendshme të organizimit dhe të 

funksionimit të KLSH-së, ka si mision të saj konsolidimin e 

komunikimit, zhvillimit institucional nëpërmjet përdorimit 

të teknologjisë së informacionit, hartimin dhe 

implementimin e strategjisë dhe politikave të TIKA-s në 

KLSH, instalimin, konfigurimin dhe përmirësimin i sistemeve IT-së, në standardet 

ndërkombëtare. 

Lidhur me shërbimet (logjistikën) kjo drejtori ka për detyrë, zbatimin e procedurave 

ligjore dhe bashkëpunimin me strukturat e administratës dhe sektorin e financës 

për planifikimin dhe menaxhimin me efektivitet dhe transparencë të fondeve të 

miratuara në buxhet, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen dhe 

investimet në pajisje, për të krijuar kushte sa më të mira për zhvillimin normal të 

punës, duke siguruar bazën e nevojshme materiale dhe rezervat, për vazhdimësinë 

e punës, miradministrimin e pasurisë, bashkërendimin e punëve të departamenteve 

dhe të drejtorive të KLSH-së, për realizimin e detyrave të ngarkuara. Drejtoria varet 

nga Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryetari por bashkëpunon ngushtë me drejtoritë e 

tjera për të kryer detyrat që i përcakton rregullorja e Institucionit.   

Për vitin 2014 puna filloi me miratimin dhe detajimin e buxhetit të shtetit për 

institucionin në zbatim të ligjit “Për buxhetin e vitit 2014””me qëllim disiplinimin 

dhe përdorimin e shpenzimeve operative si dhe inventarin e magazinës dhe zyrave. 
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Kjo drejtori në bashkëpunim të ngushtë me drejtoritë e tjera përkatëse planifikoi 

duke u nisur sidomos nga eksperienca e viteve 2012- 2013, nevojat për shërbime, 

shpenzime  dhe Investime.  

 Është ndjekur me përparësi zbatimi në kohë i detyrave për përdorimin me 

efektivitet të këtij buxheti duke respektuar kërkesat ligjore financiare. Për këtë 

qëllim është bashkëpunuar rregullisht me sektorin e financës, të shërbimeve dhe 

komisionet e blerjeve të ngritura në janar të vitit 2014. E gjithë praktika e blerjeve 

me vlerë të vogël kryhet online. Për këtë u përgatit dhe u dorëzua në kohë regjistri i 

prokurimeve në AKP. 

Gjatë vitit 2014 sektori i financës dhe i logjistikës në bashkëpunim me 

departamentet përgatiti dhe dorëzoi brenda afatit PBA-në e viteve 2015-2017. Në 

muajin gusht duke iu referuar tavanit të shpenzimeve të përcaktuara nga MF-ja 

është përgatitur dhe bërë detajimi i zërave të shpenzimeve dhe investimeve të 

KLSH-së për vitin 2015.  Janë kryer në kohë dhe me cilësi riparimet, shërbimet, 

mirëmbajtja e pajisjeve dhe orendive duke krijuar kushte optimale për zhvillimin 

normal të punës në Institucion.    

Komisionet e ngritura për prokurimet iu përshtatën kërkesave dhe praktikave të 

reja, ku sektori i shërbimeve ka kryer një punë të mirë. Gjatë vitit 2014 është 

mbajtur në vijimësi regjistri i realizimit të prokurimeve publike. Në KLSH janë kryer 

disa prokurime me vlerë të lartë në Karburante tonera, pajisje kompjuterike, libra e 

revista, mirëmbajtje automjetesh. Në të gjitha rastet  është përgatitur në kohë 

dokumentacioni i nevojshëm sipas listës së proceseve të punës për prokurimet me 

vlerë të lartë .  

Planifikim i Shërbimeve 602.0 dhe investimeve 230; 231 për vitin 2014 u bënë duke 

pasur parasysh realizimin faktik dhe mangësitë e vëna re në këta sektorë gjatë vitit 

2013, në mënyrë që planifikim i shërbimeve dhe i investimeve për vitin në vazhdim 

të ishte më i saktë në plotësimin e nevojave dhe shpenzimin me sa më pak humbje 

të buxhetit të planifikuar. 

Kujdes i veçantë i është kushtuar mirëmbajtjes së bazës kompjuterike, rrjetit 

informatik, rregullit dhe pastërtisë së ambienteve të institucionit si dhe realizimit 

me kohë dhe në cilësi plotësimit të nevojave dhe kërkesave të departamenteve dhe 

drejtorive pranë KLSH-së për një punë sa më normale.   
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Shpenzimet dhe investimet të planifikuara dhe të realizuara gjatë vitit 2014. 

Ky sektor përfshin një gamë të gjerë treguesish, të cilët do tí trajtojmë veçmas duke 

treguar hap pas hapi sukseset, mangësitë e vëna re dhe rekomandimet ose 

mendimet për vitin 2015, atje ku është e nevojshme. 

602.0 - Shpenzime që përfshijnë Materiale Zyre të Përgjithshme, Materiale dhe 

Shërbime Speciale, Shërbime nga të tretë, Shpenzime Transporti, Udhëtimi, 

Shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme, Shpenzime të tjera Operative, të 

planifikuara gjithsej 65.000 mijë lekë.  

U realizuan 54.657 mijë lekë. Në zërat 230 dhe 231 në “Investime” ishin planifikuar 

gjithsej 11.100 mijë lekë. U realizuan 9.014 mijë lekë. Duhet theksuar që në zërat e 

mësipërm qoftë në Shpenzime qoftë Investime ashtu si dhe në vitet e kaluar plani 

është realizuar 100%. Diferenca në shifra vjen si rezultat i kursimeve tona si 

administratë dhe sidomos  nga tenderimet që në të gjitha rastet ulin shifrat e 

planifikuara 

Sektori i Shërbimeve. 

Është një sektor që mbulon gjithë shërbimet në KLSH por dhe një numër jo të vogël 

punësh që lidhen ngushtësisht me veprimet financiare që u përmendën dhe më 

lart. Ky sektor ndjek zbatimin e kontratave me të tretët si furnizimet me ujë, energji 

elektrike, telefoni, internet, abonim shtypi, botimet e ndryshme, etj. Gjithashtu 

ndjek kontratat për riparimin e automjeteve, të blerjes së karburanteve, shpenzime 

transporti, taksat automjeteve etj. 

Në planifikim e karburanteve edhe me rekomandimin e Kryetarit duke pasur 

parasysh rritjen e volumit të punës për shoferët pranë audituesve, pati një rritje nga 

4.010 mijë lekë në vitin 2013, në  5.000 mijë për vitin 2014. Me këtë vlerë u blenë 

26.000 litra karburante naftë dhe benzen. Regjimi i përdorimit të karburanteve 

ndiqet rigorozisht sipas rregullores të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të 

Shtetit. Për të gjithë makinat që lëvizin zbatohet Rregullorja e Ministrisë së 

Transporteve që nga plotësimi i fletë udhëtimeve, furnizimi me karburant , largesat 

midis qyteteve sipas kilometrazhit të shënuar  dhe harxhimit në çdo 100 km, sipas 

regjistrit të automjeteve të Institucionit. Makinat lëvizin në bazë të planifikimit bërë 

nga kërkesat e shefave të departamenteve për grupet e audituesve dhe miratohet 

gjithmonë nga Sekretari i Përgjithshëm. Për vitin 2015 duke u nisur nga kursimet 

dhe mesatarja e harxhuar është ulur kërkesa për karburante dhe vajra nga 5.000 
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mijë në 4.000 mijë lekë, që llogariten afërsisht në 22.000 litra karburant. Duke 

marrë parasysh gjendjen në magazinë mendojmë që fondi i caktuar të jetë i 

mjaftueshëm. 

Në zërin shërbime nga të tretët  

Është ndjekur kontrolli ditor dhe nuk kemi pasur tejkalime në ujë energji elektrike 

telefoni etj. Më poshtë tabela: 

                                                                                                              

Në mijë lekë 

 

Plan Fakt   Viti 2015 

Ujë   170    140   185 

Energji elektrike              1200   971 1195 

Telefoni fikse                    500   289 660 

Telefoni celulare             1300 710 1260 

Gjithsej 3170 2110 330 

 

231. Shpenzime për investime  

Shuma totale e akorduar për vitin 2014 ishte 11.100 lekë. Nga këto në mijë lekë: 

Furnitura dhe pajisje kompjuterike         9.550 

Stenda për muzeun                                    200 

Rafte librash                                                200 

Kondicionerë                                               200 

Karrige                                                          200 

Të tjera kamera regjistratorë                   270 

Rikonstruksion i bodrumit                        480 
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Investimet e vitit 2014 u realizuan 100% brenda muajit gusht 

U blenë gjithsej: 

PC                                                     30 copë 

Laptop                                              43  

Printera rrjeti                                  5 

Printer skaner fotokopje               5 

Switch                                               1 

Ekran Afishues                                 2 

Video-projektor                              1  

 

Për vitin 2014 patëm një donacion nga TIKA në shumën 15.728.832 lekë në pajisje 

kompjuterike programe dhe mirëmbajtjen e tyre për një vit.  

PC                                                        50 

Laptop                                                 50 

Fotokopje                                            2  

UPS                                                       50 

Programi IDEA për server.  

Gjithsej për vitin 2014 u blenë dhe u shpërndanë kompjutera PC 80 dhe laptop 93, 

që përmirësuan dukshëm pajisjen e audituesve dhe personelit me teknologji 

bashkëkohore. Përmirësimi  u krye në :  

Pajisjen e audituesve me kompjuter dhe laptop të rinj në masën 85%, vendosja e 

intranetit, ekraneve, pajisjen e zyrave me printera rrjeti, pajisjen e drejtorisë së 

komunikimit me kamera dhe regjistratorë etj. 

Të gjithë këto kanë të bëjnë me mirëmbajtjen dhe modernizimin e KLSH-së në 

fushën e teknologjisë së informacionit brenda institucionit. Detyra e ITL-së është të 

mirëmbajë e pasurojë këtë teknologji në bashkëpunim me drejtorët e 

departamenteve  për një ecuri sa më normale të punës së audituesve. 
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Një pjesë e mirë e pajisjeve të mëparshme si kompjutera laptop, fotokopje prinera, 

etj, duke qenë ende në gjendje pune u formatuan nga specialistët tanë dhe iu 

dhuruan subjekteve të tjera shtetërore. Kështu u bënë gati dhe u instaluan dy 

laboratorë të plotë me nga rreth 40 kompiutera, printera, fotokopje në shkollat e 

mesme Kotë dhe Sevaster të rrethit të Vlorës. Duhet të theksojmë se gjithë puna 

duke përfshirë edhe transportin u mbulua nga Institucioni i KLSH-së. Po kështu u 

ndihmuan edhe institucione të tjera nga baza materiale elektronike dhe paisje 

zyrash që u zëvendësua, si Garda e Republikës, Instituti i ish të Përndjekurve 

Politikë, Klinika qeveritare etj.  

Planifikimi i pajisjeve kompjuterike këtë vit, duke parashikuar dhe pajisjen e KLSH-së 

me programe finance, antivirusë, pajisjen e ambienteve të KLSH-së me sisteme 

kontrolli për të rritur sigurinë dhe kontrollin e punës në institucion, bën që 

teknologjia e përdorur të jetë në parametrat  e kërkuara nga Bashkimi Evropian ku 

Shqipëria tashmë është me statusin e vendit kandidat. 

Me parashikimin e bërë për vitin 2015 për pajisje kompjuterike mendohet që për 

vitin 2016 investimi të jetë më i vogël se në vitin e kaluar. Për vitin 2017 mendohet 

të fillojë cikli për ndërrimin (rifreskimin) e pajisjeve mbi katër vjet. 

Rikonstruksioni i bodrumit me 4.800 mijë lekë. 

I parashikuar nga kjo drejtori bëri të mundur që Bodrumi të ndërronte faqe 

plotësisht. U suvatuan muret u fut rrjeti elektrik në mur, u krye ndriçimi, u bë e 

mundur që një pjesë e lagështirës të eliminohej, u shtrua me pllaka gjithë korridori 

dhe u meremetuan plotësisht të dy banjat e ndodhura atje. Ky rikonstruksion i 

paraprinë punës për sallën e re të trajnimeve që do të bëhet këtë vit dhe për të 

cilën janë marrë masat e nevojshme për tu pajisur plotësisht për një punë normale 

me grupet e trajnimeve.  

Projektimi dhe  realizimi i Muzeut Historik të KLSH-së 

Gjatë viteve 2013-2014 u projektua dhe u realizua Muzeu dokumentar  i KLSH-së 

ndoshta unik në llojin e vet për nga mënyra e ekspozimit dhe materialet dhe 

dokumentet që përmban.  Përbëhet nga 15 stenda (dot shtohen dhe pesë gjatë 

vitit2015) të një cilësie të lartë dhe një sasi e konsiderueshme fotosh dokumentesh 

librash, dekretesh, posterash etj. Grupi i punës i ngritur pranë KLSH-së nën 

drejtimin dhe ideimin e Kryetarit z. Bujar Leskaj arriti të bëjë një punë shumë 

serioze e të thelluar studimore duke nxjerrë në dritë e duke evidentuar dokumente,  
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dekrete e foto që afishohen për herë të parë dhe përbëjnë vlerë të re në 

dokumentimin e historisë së Kontrollit të Lartë të Shtetit. Ky muzeum u parapri nga 

një punë e madhe që u kurorëzua me botimit e librit ”Historiku i Kontrollit të Lartë 

të Shtetit” një libër i denjë për tu rreshtuar në zhanrin e botimeve të tilla që duhet 

thënë se i mungojnë historiografisë shqiptare.  

Panairi i Librit 

I ideuar nga Kryetari i KLSH-së dhe i realizuar nga drejtori i ITL-së. Është viti i dytë që 

KLSH-ja merr pjesë me shumë sukses në Panairin më të Madh të librit të organizuar 

në trevat shqiptare. Stenda e ndërtuar nga KLSH-ja kishte një paraqitje të 

admirueshme dhe u organizua me një shërbim të nivelit të lartë për vizitorët. KLSH-

ja nuk shet libra por i publikon ato. Ne mbajmë shënim njerëzit dhe institucionet e 

interesuar për ti furnizuar më vonë sipas ligjeve të shtetit shqiptar. Interesi ka qenë 

i madh nga stafe akademikë, ekonomistë, financierë dhe sidomos studentë të 

ekonomikut dhe të juridikut. Një pjesë të mirë të këtyre botimeve e kemi në CD ose 

në faqen e internetit të KLSH-së.  

Konferenca e tretë Shkencore 

Në organizimin e kësaj konference Drejtoria e IT-së dhe e Logjistikës mori masa dhe 

bashkëpunoi me departamentet dhe drejtoritë e tjera që Konferenca të zhvillohej 

pa asnjë mangësi, që nga baza materiale, akomodimi i të ftuarve të huaj, paisja e 

sallave të konferencës etj. 

Përfundim 

Në zbatim të kritereve të parashikuara në legjislacion dhe bazuar në objektivat  dhe 

politikat e zhvillimit social, Drejtoria e ITL-së plotësoi formularët standard për 

buxhetin e vitit 2014, të cilët i paraqiti për shqyrtim dhe miratim brenda afatit të 

caktuar. Gjithë puna vjetore e drejtorisë është kryer nga punonjësit e saj, gjithsej 

10, të ndarë sipas strukturës së re: një drejtor, një përgjegjës sektori për shërbimet, 

një specialist për IT-n, tre shofere një postier dy pastruese. Megjithëse në organikë 

nuk ka një mirëmbajtës jemi munduar maksimalisht që këtë detyrë ta kryejmë pa 

mangësi duke rregulluar një pjesë të pajisjeve si dyer, dritare, ndriçim etj.         

Strategjia dhe detyrat e DITL-së kanë qenë përdorimi sa më eficent, efektiv dhe 

ekonomik i burimeve financiare të institucionit dhe menaxhimi, ruajtja, përmirësimi 

i strukturës së aktiveve të këtij institucioni në zbatim të ligjit nr. 10296, datë 
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08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe Udhëzimin e MF datë 

27.12.2011,  “Për menaxhimin e Aktiveve në Institucionet Publike”. 

Për vitin 2015, puna filloi me miratimin dhe detajimin e buxhetit të shtetit për 

institucionin, në zbatim të ligjit “Për buxhetin e vitit 2015” me qëllim disiplinimin 

dhe përdorimin e shpenzimeve operative, investimeve me një bashkëpunim të 

ngushtë me Departamentet dhe Drejtoritë e KLSH-së si dhe me ministritë e 

Financave dhe atë të Ekonomisë duke dorëzuar në kohë planifikimet e buxhetit të 

ndarë në shpenzime dhe investimeve dhe regjistrin e prokurimeve në AKP brenda 

datë 15.01.2015. 

Kujdes i veçantë do të bëhet për ruajtjen, rregullin, pastërtinë e ambienteve të 

Institucionit, mirëmbajtjen e pajisjeve kompjuterike, sigurimin e kushteve të punës 

në tërësi për një ecuri normale të punës në Kontrollin e Lartë të Shtetit. 
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Leksione nga Prof. Dr. Skënder OSMANI “Mbi fazistikën (fuzzy theory në analizën 

e riskut 

 

 

 

Kumtese: FAZISTIKA NE ANALIZËN E 

RISKUT 

I.   Fazistika (Fuzzy theory) 

II. Epoka fazi dhe krijuesi i teorisë fazi 

Prof.L.ZADEH 

III. Shembuj nga Fazistika (për Analizën e 

Riskut) 

IV. Çfarë mund të bëhët? 

 

 

 

I.Fazistika (fuzzy theory) 

1.1 Pse kjo kumtese? 

Shembuj: 1-8 

Shembuj pa programe  I-V. 

Risku një sëmundje me përmasa te mëdha, etj. 

1.2 Kuptimi fazi (Fuzzy).Shembuj 

1.3 Bashkësia ( numerike) .Shembuj 

1.4 Bashkësia fazi, Turbullimi, Pasaktësia, Pasiguria. Shembuj. 
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1.5 Probabiliteti dhe Fazistika dy disiplina themelore për Analizën e Riskut. 

a) Probabiliteti 

Bashkësitë, Procesi, Eksperimenti, Hapësira e provës, Ngjarja, Hapësira e ngjarjeve, 

Probabiliteti, Risku, Stokastika. 

b)Teoria e bashkësive fazi 

Bashkësitë, Procesi, Eksperimenti, Eksperienca, analogjia, Faktet.   Bashkësia fazi, 

Funksioni i  anëtarësimit , Risku, FAZISTIKA. 

Fazistika=Bashkesi fazi+ Logjike fazi 

1.6 Çfarë studion teoria fazi? 

Bashkësia fuzi: Bashkësi + funksion i  anëtarësimit. 

Çfarë  përmban  teoria fazi? 

1.7 Matematika, logjika, logjika fazi, kaosi. 

Mendime: Einstein , Kolmogorov,  Zadeh, (Kalman) 

1.8 Cila është karakteristika themelore e TF. Pse kaq shume zhvillime dhe 

zbatime? (teoria fazi)? 

II. Epoka fazi 

2.1 Periudha 1965-2015 

- Fuzzy Set                                                                    1965 

    Decision Making in a fuzzy   envirenment         1970 

-  “Ndryshoi” konceptin në shumë degë të matematikes, menaxhimit etj 

-  Logjika, Algjebra, Analiza, Topologjia etj 

-  Programi linear, kuadratik , dinamik , Teoria e Lojrave  etj 

-  “Ndryshoi “ Zbatimin e teorive matematike” (Fuzzy) 

2.2 Kontributet e Prof.Zadeh. (Artikulli për veprimtarinë e tij ) 

-  Fuzzy sets, Fuzzy logie, Soft computing. 

-  Fuzzy Control. 
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-  Soft –Computing. 

-  Algorithms,   Probabilistic  Reasoning , Neutral Networks. 

-  System Theory, Artificial  Inteligjence. 

2.3  Veprimtari për zhvillimin e TEORISË FAZI         

-   Konferenca ndërkombëtare, Kongrese Botërore 

-  Revista Shkencore (Japoni, Iran, Turqi, etj. 

-  Konferenca   simultane  SH.B.A, Rusi, Japoni, 1992. 

-  Sisa Konferenca ndërkombëtare për ditëlindjen e tij 1921.      

-  Propozime në artikuj shkencor për çmimin Nobël, etj . 

-  Afro 30 Doctor  Hounoris Cause. 

-  Me dhjetëra e dhjetëra seminare Ndërkombëtare, 

-  Me mijëra e dhjetëra mijëra artikuj ne degët e Teorisë Fazi, 

- Me qindra vepra, referenca nga Prof. Zadeh dhe autorë të tjerë në të gjithë 

botën. 

III. Shembuj nga fazistika 

3.1  Bashkësitë fazi, numrat fazi:  trekëndor , trapezoidal, veprimet me numrat fazi 

3.2  Regresi fazi, Regresi statistikor, Regresi intervalor. Epërsia ne krashim me MKV 

3.3 Vendimmarrja ne një mjedis fazi 

3.4 Disa kuptime mbi Menaxhimin   

Menaxhimi  Strategji + Projekt  Alternativ ( Projekt )= Zbatim 

Alternativa  Qellim (e) +Kusht (e) 

Rezultati Ndërprerje ( Qellim, Kusht) 

 Qëllim, AlternativNdërprerje =Vendimmarrje Vendimmarrje maksimale 

Shembuj nga:” Fuzzy logic for Business, Finance and Management”: 

              4a) Problemi i diagnozës; 

              4b) Shpërndarja e dividentit;   
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              4c)  Zënia  e një vendi pune nga disa konkurrues (aplikante); 

              4d) Strategjia e zgjedhjes së një vendi pune. 

3.5  Shembull nga: “Fuzzy reasoning and fuzzy optimisation” 

-  Operatori DWA për zgjedhjen e kandidatit të  Doktoraturës 

-   Vendosja e çmimit të një malli. 

3.6  Sistemet Ekspert në AUDITIM 

3.7 Çfarë është Sistemi Ekspert dhe Inteligjenca Artificiale 

3.8  Zbatime te sistemit ekspert. Disa shembuj 

Tre  artikuj: a-Expert system in Auditing; b-Expert system in Accounting; On line 

Audit 

3.9   Çfarë mund të bëjmë për sistemet ekspert ? 

-  Matematikë, Gjuhë pogramimi C++, Java,  et.j 

- Baza e të dhënave, Datat Mining, Warehousing( Magazinim të dhënash e 

informacioni). 

- Metoda numerike kërkime operacionale, optimizim, teori sistemesh, Teori 

Kontrolli. 

 - Menaxhim dhe kulture profesionale. 

- Përvoja e huaj, Konferenca ndërkombëtare, kualifikime, specializime. 

- Programe të hartuara vetë dhe /ose  blerje programesh. 

IV. Çfarë mund të bëhet?  

4.1 Përgatitja e materialit për objektet me risk në të cilin duhet të përcaktohen 

(identifikohen): 

- Veprimtarit e kryesore me risk gjatë vitit 2015. 

- Informacionet. 

- Masat, metodikat, mjetet, matjet, burimet njerëzore, financiare  të 

informacionit etj,  që janë të nevojshme. 

- Bazat e nevojshme të të dhënave. 



Kontrolli i Lartë i Shtetit                                                                                                    Analiza Vjetore  2014 

259 

 

- Kostot e veprimtarive për identifikimin e objekteve me risk. 

- Afatet e veprimtarive, personat  e institucionet përgjegjës. 

4.2 Përgatitja e një materiali paraprak për ndërmarrjen e një studimi PILOT nga 

institucionet përgjegjëse( për një PROJEKT EVENTUAL KOMBETAR PER RISKUN). 

4.3 Kualifikime personeli, sigurime materialesh, burime informacioni, programe, 

teknologji informacioni, etj.  

4.4  Ligji për riskun 

V. Kuriozitete 

Çështje të analizës së riskut në projekte e vendburimit të naftës  Gorisht, Vlorë 

1974-1978 

Projekt me risk shumë të lartë: 

Risqet:  

Risku politik (Qeveria) 

Risku ekonomiko-financiar (Nafta, financat, etj.). 

Risku shoqëror-profesional (kolektivi, drejtuesit, specialistët, teknikët). 

Risku informacional (baza e të dhënave, përvoja vendase dhe e huaj, literatura). 

Vlerësimi : Për tre vite radhazi risku shumë i vogël 

Specialist të huaj për projektin “Incroiyable-mais formidable = i pabesueshëm - i 

mrekullueshëm) . 

Konkluzion: Informacioni, disiplina shkencore, metodikat, zbatimi. 

 

FALEMINDERIT 
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Letër Falenderimi e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit,  z. Bujar LESKAJ 
drejtuar pedagogëve të Univesitetit “Ismail Qemali,  Vlorë 
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Pedagogët e Universitetit  “Ismail Qemali” që morën pjesë në Analizën Vjetore të 

KLSH-së  

Prof. Dr. Albert Qarri,  Rektor i Universitetit “Ismail 

Qemali”, Vlorë 

Prof.As.Evelina Bazini, Dekan i Fakultetit të 

Ekonomisë  

Prof. As. Alba Papallazo,   

Dr. Klaudja Guga,  

Dr. Filloreta Madani,  

Dr. Xhiliola Agaraj,  

Prof. As. Ermalinda Tolica,  

Dr. Ylldes Sokoli,  

Dr. Luçiana Koprencka,  

Dr. Enida Pulaj,  

Dr. Fioralba Vela, 

Dr. Valbona Gjini,  

Dr. Matilda Veliu,  

Dr. Rudina Lipi,  

Dr. Ilirjan Lipi,  

Dr. Orion Hitaj,  

Z. Arben Hyseni,  

Z. Ervis Moçka.  

 

 Znj. Dorina Feimi,  

 Znj. Rezarta Brokaj,  

Znj. Aurela Bifsha,  

Znj. Ilira Pulaj,  

Znj. Zamira Sina, 

Znj. Gladiola Lazaj,  

Znj. Brikena Sulejmani,  

Znj. Lorena Çakërri,  

Z. Grigor Dede 

Znj. Blerina Dervishi, 

Znj. Miranda Haxhiu,  

Z. Arjan Gjikaj, 

Znj. Migena Petani,  

Z. Erald Pelari,  

Znj. Lorena Alikaj,  

Znj. Edlira Aliaj, 

Znj.Fiona Zeneli,  

Z. Florian Miti,  
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Pasqyrimi i Analizës Vjetore të Kontrolit të Lartë të Shtetit  në median e shkruar. 

27- 29 janar 2015 

 

1. Gazeta “Panorama” –  “ Raporti 2014 i KLSH, Leskaj: Zbuluam 80 milion euro 

dëme”. 

2. Gazeta Shqiptare –  “Bujar Leskaj: Zbuluam 11.2 miliardë lekë dëm ekonomik 

ndaj shtetit”. 

3. Gazeta “RD” –  “KLSH,  80 milionë euro dëmi ekonomik  në buxhet në 2014”. 

Datë 27.02.2015, faqe 11 

4. Gazeta “Shqip” – “Abuzimet e administratës, KLSH zbulon 80 mln euro dëm”, 

faqe 14. 

5. Gazeta 55 –  “Analiza e KLSH, Leskaj: Denoncuam 149 punonjës dhe zbuluam 

11.2 miliardë lekë dëm ndaj shtetit, faqe 10. 

6. Gazeta Shqiptare- “Bujar Leskaj: 149 kallëzime në prokurori, dëmi 112 mln $”, 

faqe 12. 

7. Gazeta “Telegraf” – “Analiza vjetore e Kontrollit të Lartë të Shtetit, janë 

shpërdoruar 80 milion euro”, faqe 10. 

8. Gazeta “Dita” – “Analiza e KLSH, Leskaj: Denoncuam 149 punonjës dhe 

zbuluam 11,2 miliardë lekë dëm ndaj shtetit”. 

9. Gazeta “Shqiptarja. com”- “Leskaj: 149 kallëzime në prokurori, dëmi 112 min $. 

KLSH zhvillon analizën e vitit 2014, ne total 160 auditime”, faqe 8. 

10. Gazeta “55” – “ Bujar Leskaj: Dëmi ekonomik ndaj buxhetit të shtetit në 2014, 

rreth 80 milion euro. Gjatë vitit 2014, KLSH realizoi 160 auditime, krahasuar me 

153 auditime që u kryen gjatë vitit paraardhës ose 4.8 përqind më shumë, 

ndërkohë që janë në proces mbi 28 auditime të tjera, që do të përfundojnë 

brenda 3 mujorit të parë të këtij viti”, faqe 11. 

11. Gazeta “Dita” – “ Auditimet e KLSH-së: Gjatë vitit 2014, dëmi ekonomik rreth 

11,2 mld lekë”. 

 

Falenderojmë televizionet, TVSH dhe A1 Report për pasqyrimin korrekt të aktivitetit 

“Analiza Vjetore e Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2014” dhe në veçanti TV 

6+1, Vlora Channel, TV Apollonia, TV Amantia dhe TV Fokus për pasqyrimin e plotë 

të të gjithë aktivitetit. 
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Faksimile nga artikujt e botuar në shtypin e përditshëm, 27-29  Janar 2015. 
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Faksimile nga artikujt e botuar në shtypin e përditshëm, 27-29 Janar 2015. 
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Faksimile nga artikujt e botuar në shtypin e përditshëm, 27-29 Janar 2015. 
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