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I. HYRJE: 

 

Në teorinë moderne ekonomike, ekzistojnë pesë faktorë kryesorë të prodhimit: toka, puna, kapitali, 

talenti sipërmarrës dhe informacioni/njohuria. Një prej faktorëve “puna”, ka të bëjë me një grup 

aftësish fizike dhe intelektuale të një personi, të cilat rriten dhe zhvillohen për gjatë gjithë ciklit 

jetësor. Mirë menaxhimi i këtij faktori është domethënës në arritjen e objektivave të çdo organizate 

dhe për këtë arsye gjatë dekadës së fundit është investuar ndjeshëm në përsosjen e mënyrave të 

menaxhimit të këtij burimi. 

Janë përcaktuar 7 (shtatë) elemente bazë të menaxhimit efikas të burimeve njerëzore, ku një prej 

tyre është L&D (të mësuarit dhe zhvillimi), ose siç do të trajtohet më poshtë “Zhvillimi profesional 

dhe trajnimet”.  

Zhvillimi profesional dhe trajnimi, si koncepte në përgjithësi, janë të domosdoshme të zhvillohen 

në të gjitha organizatat, pasi kanë ndikim të drejtpërdrejtë në cilësinë dhe rezultatet e punës, së çdo 

njësie organizative. Vetëm me rekrutimin e suksesshëm të punonjësve, një organizatë, nuk mund 

të arrijë objektivat e veta, çdo gjë është në lëvizje dhe ndryshim të pandërprerë. Për këtë arsye, 

zhvillimi profesional është pjesë e 7 (shtatë) elementëve kryesorë të politikave efektive të MBNJ 

të aplikuara edhe nga INTOSAI1: 

 

 
 

1. Rekrutimi dhe përzgjedhja;  

2. Menaxhim i performancës;  

3. Mësimi dhe zhvillimi;  

                                                           
1 Developing Pathŵays for the Professional Development of Auditors in a Supreme Audit Institution (SAI)-INTOSAI 

 



4 
 

4. Planifikimi i vazhdimësisë;  

5. Kompensimi dhe përfitimet;  

6. Sistemet e Informacionit të Burimeve Njerëzore; 

7. Të dhënat e Burimeve Njerëzore dhe analizat dhe vendimmarrjet; 

 

Sa më sipër, Studiuesit e menaxhimit të burimeve njerëzore kanë arritur në një konkluzion:  

 

“Asnjë nga këta elementë të burimeve njerëzore nuk është i izoluar. Ata të gjithë 

ndërveprojnë dhe ndikojnë njëri-tjetrin. Ndërveprimi dhe menaxhimi i fortë i çdo 

elementi themelor kontribuon në fuqinë e tjetrit. Së bashku, këta elementë të burimeve 

njerëzore i mundësojnë organizatës, jo vetëm të performojë më mirë, por të performojë 

në mënyrën më të mirë”. 

 

Në Strategjinë për Zhvillim Institucional nën objektivi 2.3. “Nxitja dhe promovimi i vlerave të 

larta profesionale të audituesve” është cilësuar se: “Kapitali human, audituesit mbeten aseti më i 

rëndësishëm dhe më i vlefshëm për KLSH-në duke konsideruar që suksesi në përmbushjen e 

misionit dhe arritjen e objektivave të saj varet në mënyrë të ndjeshme nga të krijuarit të një trupe 

auditimi kompetente dhe të mirë trajnuar”.  

Nëpërmjet politikës së edukimit të vazhdueshëm dhe zhvillimit profesional KLSH synon të:  

- Sigurojë që stafi auditues të zotërojë aftësitë dhe dijet e kërkuara për të realizuar me 

profesionalizëm çdo aspekt që mund të përballen gjatë punës audituese.  

- Aplikojë sistemin e trajnimit të vazhdueshëm të hartuar në përputhje me nevojat individuale të 

audituesit në mënyrë që të reflektojë nga njëra anë nevojat specifike të individit për njohuri 

specifike gjatë gjithë jetës; 

- Hartojë dhe ndjekë planin e zhvillimit profesional të gjithsecilit sipas kërkesave të sintetizuara 

në objektivat specifike të Programit Vjetor të Trajnimit; 

- Realizojë mesatarisht 25 ditë trajnimi në vit për çdo punonjës së institucionit suprem të 

auditimit, duke matur njëkohësisht impaktin e këtij sistemi në performancën e punës audituese;  

- Vendosë një sistem motivimi që do të ketë për qëllim krijimin e një lidhjeje të ngushtë ndërmjet 

audituesve dhe institucionit nëpërmjet aktiviteteve të trajnimit intensiv të parashikuara dhe që 

zhvillohen në KLSH, etj.  

 

Nëpërmjet trajnimit dhe zhvillimit profesional, individët e veçantë në çdo organizatë, përfitojnë 

njohuri shtesë, të cilat kanë lidhje me punën e tyre, me qëllim që të bëhen më të aftë profesionalisht 

dhe në këtë mënyrë të kuptojnë dhe të zgjidhin në një kohë më të shkurtër dhe më me cilësi 

objektivat e tyre individuale në organizatë, si dhe objektivat e organizatës në tërësi.  

Organizatat janë shumë dinamike dhe kanë nevojë për individë të tillë.  

 

Përse është i nevojshëm zhvillimi profesional në KLSH? 

 

 Sepse puna audituese, të ofron problematika dhe çështje të cilat nuk mund të mësohen në 

shkollë; 

 Sepse kërkesat dhe karakteristikat e një pune janë në ndryshim të vazhdueshëm; 

 Sepse është e vështirë të përcaktosh ekzaktësisht, çfarë një person do të bëjë në punë dhe mbi 

çfarë kriteresh ai duhet të përzgjidhet;   
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 Sepse natyra e punës tonë, është shumë komplekse, si pasojë e objektit të saj (vlerësim i 

organizatave të tjera, ku çdo organizatë ka specifikat e saj të punës); 

 Sepse mjedisi ku punojmë është shumë dinamik, procesi dhe natyra e punës audituese është në 

kontakt të vazhdueshëm me një mjedis pune shumë variabël, ku bën pjesë mjedisi i KLSH-së 

dhe mjediset e organizatave në të cilat, ne ushtrojmë auditim. 

 

Si e vlerëson KLSH nevojën për kualifikime profesionale?  

 

 Formulimi i mandatit të KLSH ka një rëndësi të veçantë në identifikimin dhe përshkrimin e 

kualifikimeve të nevojshme të stafit, për të përmbushur kërkesat institucionale; 

 Plani strategjik i KLSH-së;  

 Rruga e përparimit të karrierës së anëtarëve të KLSH-së; 

 Ndryshimi i përgjegjësive brenda strukturave departamentale të KLSH-së;  

 Përditësimet dhe progresi në fusha të ndryshme; 

 Pritshmëritë e aktorëve të ndryshëm brenda juridiksionit institucional; 

 Duke kërkuar të sjellë ndryshime thelbësore në jetën e qytetarëve, KLSH njëkohësisht synon 

përsosmërinë dhe integritetin në kapacitetet e saj.  

 

KLSH, ka konsoliduar praktikat e kryerjes së trajnimeve vjetore e të integruara, të organizuara dhe 

monitoruara nga Drejtoria e Metodologjisë dhe Zhvillimit në KLSH, që është dhe autoriteti i 

ngarkuar për të menaxhuar procesin, vendosur termat e referencës, si dhe të përcjellë në mënyrë 

kritike hallkat e këtij procesi. Në këtë proces, KLSH është orientuar në Udhëzuesin e Komitetit të 

Ndërtimit të Kapaciteteve të INTOSAI-t: “Prezantimi i Kualifikimeve Profesionale në nivel lokal 

të SAI, ofron njohuri të mëtejshme se si të profesionalizohet stafi i auditimit, nëpërmjet 

kualifikimeve të realizuara nga SAI-t”. 

 

 

KLSH, nxit dhe inkurajon audituesit, për rritjen e aftësive dhe kompetencës 

profesionale individuale, e përkthyer kjo në rritjen e performancës individuale, të grupit 

dhe organizatës. Prandaj, zhvillimi profesional dhe trajnimet, është një prej objektivave 

kryesorë të Drejtorisë së Zhvillimit Profesional edhe për vitin 2022. 

 

Përfitimet e KLSH: 

 

 KLSH, siguron që audituesit të mbajnë dhe rrisin njohuritë dhe aftësitë, që ju nevojiten për të 

ofruar një shërbim profesional; 

 Përmirësimi i cilësisë së punës audituese, i ndihmon audituesit të japin një kontribut 

domethënës në punën në ekip, i bën audituesit më efektiv në vendin e punës dhe i ndihmon, që 

të avancojnë në karrierën e tyre, si dhe ju hap audituesve mundësi, njohuri të reja dhe fusha të 

reja të aftësive. 

 E bën produktin e KLSH-së, të kuptueshëm për grupet e interesit, duke ndikuar ndjeshëm në 

rritjen e transparencës, mirëqeverisjen dhe përdorimin e parasë publike. Çon në rritjen e 

besimit tek profesionistët individual, për rrjedhojë edhe të publikut tek KLSH. 

 I jep një kuptim më të thellë, konceptit të të qenit profesionist;  
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Rritja e kapaciteteve profesionale                             cilësi në auditim 

 
II. KORNIZA RREGULLATIVE MBI ZHVILLIMIN E QENDRUESHËM 

PROFESIONAL TË KAPACITETEVE AUDITUESE TË KLSH-SË:  

 

Deklarata e Limës, ISSAI-P1, neni 14 “Stafi i auditimit”2: 

- Anëtarët dhe stafi i Institucioneve Supreme të Auditimit, duhet të kenë kualifikimet dhe  

integritetin moral të nevojshëm për kryerjen e detyrave të tyre.  

- Në rekrutimin e personelit të Institucioneve të Larta të Auditimit, kërkohen njohuri të 

përshtatshme mbi nivelin mesatar të njohurive si dhe përvojën e duhur  profesionale.  

- Vëmendje e veçantë i kushtohet përmirësimit të zhvillimit teorik, praktik dhe profesional të të 

gjithë anëtarëve dhe stafit të auditimit, përmes programeve të brendshme, universitare dhe 

ndërkombëtare. Zhvillimi duhet të inkurajohet me të gjitha mjetet e mundshme financiare dhe 

organizative. Zhvillimi profesional duhet të kalojë kornizën tradicionale të njohurive juridike, 

ekonomike dhe kontabël dhe të përfshijë teknika të tjera të menaxhimit të aktiviteteve, të tilla 

si përpunimi elektronik i të dhënave. 

 

ISSAI-P12 “Vlera dhe dobitë e SAI, sjellja e ndryshimeve në jetën e qytetarëve”3, Parimi 12: 

Për të qenë në gjendje të përmbushë funksionet e tij dhe të sigurojë vlerë të shtuar për qytetarët, 

KLSH duhet të jetë i besueshme. Në ISSAI-P12 cilësohet se: “SAI-t meritojnë besim vetëm nëse 

ata vetë, vlerësohen objektivisht si të besueshëm, kompetentë dhe të pavarur, të përgjegjshëm për 

veprimet e tyre. Për ta bërë të mundur këtë, ato duhet të jenë institucione model, duke dhënë një 

shembull nga i cili mund të mësojnë të tjerët”.   

                                                           
2 INTOSAI, 2019 1) Formerly knoŵn as ISSAI 1: The Lima Declaration 2) Declaration endorsed in 1977 3) Republished in 1998 4) Ẁith the 

establishment of the Intosai Frameŵork of Professional Pronouncements (IFPP), relabeled as INTOSAI-P 1 ŵith editorial changes in 2019. 

3 INTOSAI, 2019 1) Formerly knoŵn as ISSAI 12 2) Endorsed in 2013 3) Ẁith the establishment of the Intosai Frameŵork of Professional 

Pronouncements (IFPP), relabeled as INTOSAI-P 12 ŵith editorial changes in 2019. 
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Parimi 12 Parimi 12: Ngritja e kapaciteteve përmes promovimit të të mësuarit dhe 

shkëmbimit të njohurive 

Fusha 

12.1 SAI-t duhet të promovojnë zhvillimin e vazhdueshëm profesional që kontribuon 

në përsosmërinë individuale, të grupit dhe organizatës. 

Fusha E, SAI-23 

 

12.2 SAI duhet të ketë një strategji të zhvillimit profesional, duke përfshirë trajnimin, 

që është i bazuar në nivelet minimale të kualifikimeve, përvojës dhe kompetencës 

së nevojshme për të kryer punën e SAI-t. 

Fusha E, SAI-23 

 

12.3 SAI-t duhet të përpiqen të sigurojnë që personeli i tyre ka kompetenca 

profesionale dhe mbështetjen e kolegëve dhe të menaxhimit për të kryer punën e 

tyre. 

Fusha E, SAI-23 

 

12.4 SAI duhet të nxisë shkëmbimin e njohurive dhe ngritjen e kapaciteteve në arritjen 

e rezultateve. 

RP-SA seksioni (c) 

12.5 SAI duhet të përfitojë nga puna e të tjerëve, duke përfshirë edhe SAI-t kolegë, 

INTOSAI dhe grupet rajonale përkatëse të punës. 

RP-SA seksioni (c) 

12.6 SAI-të duhet të përpiqen të bashkëpunojnë me profesionistët e fushës së auditimit, 

për t’u rritur dhe përmirësuar profesionalisht. 

Fusha F, SAI-25 (ii) 

12.7 SAI-të duhet të përpiqen të marrin pjesë në aktivitetet e INTOSAI-t dhe të 

ndërtojnë rrjete me SAI-të e tjera dhe institucionet relevante, të ndjekin ritmin e 

zhvillimeve dhe të promovojnë shpërndarjen e njohurive, për të përfituar dhe në 

dobi të SAI-ve të tjera.   

RP-SA seksioni (c) 

 

 

ISSAI-130 “Kodi etikës”4, Zhvillimi i vazhdueshëm profesional/Udhëzues i aplikueshëm në 

nivelin e stafit të SAI: 

 

Në ISSAI-130, është cilësuar se SAI do të miratojë politika për të siguruar që detyrat e kërkuara 

nga mandati i tij, të kryhen nga personeli që ka njohuritë dhe aftësitë e duhura për t'i përfunduar 

ato me sukses, duke përfshirë: 

I. vendosja e politikave të rekrutimit të bazuar në kompetencat e burimeve njerëzore; 

II. caktimin e ekipeve të punës që posedojnë ekspertizën e nevojshme për secilën detyrë; 

III. sigurimin e stafit me trajnime, mbështetje dhe mbikëqyrje të përshtatshme; 

IV. ofrimin e mjeteve, për të rritur njohuritë dhe shkëmbimin e informacionit, dhe inkurajimin e 

stafit për të përdorur këto mjete; 

V. adresimi i sfidave që dalin nga ndryshimet në mjedisin e sektorit publik. 

 
Referenca Përmbajtja 

Pika 55 Ruajtja dhe zhvillimi i kompetencës profesionale, është një mënyrë e rëndësishme për të ndjekur 

ritmin e zhvillimeve teknike, profesionale të fushës, për t'iu përgjigjur një mjedisi në ndryshim 

dhe për të rritur pritshmëritë e palëve të interesit. Shembuj të fushave ku SAI mund të ketë 

nevojë të investojë, kohë dhe burime, për të mbetur bashkëkohor përfshijnë; teknologjinë e 

informacionit dhe zhvillimin e kornizës rregullatore të menaxhimit dhe përgjegjshmërisë, së 

sektorit publik. 

Pika 56 Një mjedis për përvetësimin e vazhdueshëm të dijeve për të mbështetur pjesëtarët e stafit në 

zbatimin dhe zhvillimin e kompetencave të tyre, zhvillimi i vazhdueshëm profesional, duhet të 

shoqërohet me: 

a strategji dhe programe fillestare dhe të vazhdueshme në fushat kryesore të performancës e SAI; 

b zhvillimin dhe përditësimin e manualeve dhe udhëzuesve të shkruar; 

c mekanizma trajnuese, mbikëqyrëse dhe marrje opinionesh; 

d plane për zhvillimin personal; 

                                                           
4 INTOSAI, 2019 1) Formerly knoŵn as ISSAI 30 2) First version adopted in 1998 3) Current version endorsed in 2016 4) ŵith the establishment 

of the Intosai Frameŵork of Professional Pronouncements (IFPP), relabeled as ISSAI 130 ŵith editorial changes in 2019. 
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e mjetet për shkëmbimin e njohurive: të tilla si intraneti dhe bazat e të dhënave. 

Pika 57 Në përmbushje të kërkesave, pjesëtarët e stafit të SAI-t: 

a duhet të kuptojnë rolin dhe detyrat që do të kryhen; 

b të njohin standardet teknike, profesionale dhe etike, të cilat duhen zbatuar; 

c të jenë në gjendje të punojnë në një shumëllojshmëri kontekstesh dhe situatash, të cilat varen 

nga kërkesat e punës apo detyrës; 

d të fitojnë njohuri dhe aftësitë të reja, të përditësojnë dhe përmirësojnë aftësitë e nevojshme. 

 

 

Korniza e Matjes së Performancës (KMP), Grupi i treguesve të performancës, miratuar në 

Kongresin e XXII-të të INTOSAI-t, dhjetor 2016: 

 

SAI-23: Zhvillimi Profesional dhe Trajnimi, ju referohet përcaktimeve në ISSAI/IFPP 140 

dhe ISSAI/IFPP-12P, si më poshtë: 

 Sipas ISSAI/IFPP140, SAI duhet ofrojë një shërbim ekselent dhe cilësor. Si pjesë e 

menaxhimit të cilësisë "SAI duhet të vendosë politika dhe procedura të hartuara për t’i dhënë 

siguri të arsyeshme se ka burime të mjaftueshme (personel) me kompetencën, aftësitë dhe 

angazhimin ndaj parimeve etike të nevojshme për: (1) kryerjen e punës në përputhje me 

standardet përkatëse dhe kërkesat ligjore dhe rregullative në fuqi; dhe (2) për të mundësuar 

SAI-n të nxjerrë raporte që janë të përshtatshme për rrethanat "(ISSAI/IFPP 140, elementi 4). 

 ISSAI/IFPP-12P thekson se SAI-et duhet të promovojnë zhvillimin e vazhdueshëm profesional 

që ndikon në kompetencën individuale, të grupit dhe të gjithë organizatës. Ky tregues vlerëson 

sesi SAI, si një organizatë, është e aftë të promovojë dhe sigurojë zhvillimin profesional për 

përmirësimin dhe mbajtjen e kompetencave të stafit të vet. 

 
Treguesi Faqe Fusha Dimensioni 

 

SAI-23 147 “Zhvillimi dhe Trajnimi 

Profesional” 

(i).Planet dhe Proceset për Zhvillimin 

dhe Trajnimin Profesional 

SAI-23 147 “Zhvillimi dhe Trajnimi 

Profesional” 

(ii). Zhvillimi Profesional dhe Trajnimi 

për Auditimin Financiar 

SAI-23 147 “Zhvillimi dhe Trajnimi 

Profesional” 

(iii) Zhvillimi Profesional dhe Trajnimi 

për Auditimin e Performancës 

SAI-23 147 “Zhvillimi dhe Trajnimi 

Profesional” 

(iv) Zhvillimi Profesional dhe Trajnimi 

për Auditimin e përputhshmërisë 

 

Plani Strategjik i INTOSAI (2017-2022): 

 

Sigurimi i zhvillimit efektiv dhe koordinimi ndërmjet vendosjes së standardeve, zhvillimit të 

kapaciteteve dhe shkëmbimit të njohurive për të mbështetur SAI-t dhe përmirësuar performancën 

dhe efektivitetin e tyre. 
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Prioriteti ndër sektorial 5: Shembuj të Organizatave Rajonale të INTOSAI-t, 

duke punuar së bashku: 

- Partneritete në kryerjen e seminareve ndër-

rajonale të trajnimit; 

- Ndarja e produkteve të auditimit dhe mjeteve të 

lidhura me to; 

- Përdorimi i ekspertëve nga organizata të tjera 

rajonale; 

- Peer revieŵ/Rishikim nga kolegët të organizatave 

rajonale nga organizata të tjera rajonale ose nga 

SAI-t. 

 

Objektivat strategjike për Qëllimin Strategjik nr. 2 “Zhvillimi Kapaciteteve”:  

 

2.1.Të identifikohen sfidat dhe mundësitë e zhvillimit të kapaciteteve, në mënyrë që të thjeshtohet 

qasja kundrejt zgjidhjeve; 

2.2.Forcimi i zhvillimit të strukturuar profesional të INTOSAI-t, si një spirancë për zhvillimin e 

kapaciteteve profesionale dhe profesionalizimin potencial të audituesit; 

2.3.Mbështetja e zhvillimit të kapaciteteve në nivel SAI-sh dhe rajonal, si dhe ruajtja dhe rritja e 

dobishmërisë dhe përdorimit të PMF-së (Korniza e Matjes së Performancës) së SAI-ve; 

2.4.Shkëmbimi i njohurive mbi zhvillimin e kapaciteteve dhe sigurimi i reagueshmërisë ndaj 

nevojave të SAI-ve përmes bashkësive të praktikave; 

2.5.Angazhimi strategjik me komunitetin e gjerë ndërkombëtar në interes të zhvillimit të 

kapaciteteve të SAI-ve. 
 

Plani strategjik i EUROSAI (2017-2023): 

 

Ndihmesa ndaj SAI-ve në përballjen me mundësitë dhe sfidat të reja nëpërmjet mbështetjes në 

zhvillimin e kapaciteteve të tyre institucionale. 

 
2.1 Të mbështesë dhe lehtësojë 

iniciativat e zhvillimit të kapaciteteve 

institucionale të udhëhequra nga 

kërkesat. 

- Iniciativat për zhvillimin e kapaciteteve fokusohen si në aftësitë 

audituese po ashtu dhe në çështje institucionale të tilla si: 

pavarësia, komunikimi dhe menaxhimi i palëve të interesuara, 

udhëheqja, etika dhe menaxhimi operacional. 

- Promovimi i të mësuarit nëpërmjet komunikimit elektronik (e-

learning), komunitetet e praktikës dhe nisma të tjera inovative 

të zhvillimit të kapaciteteve, përfshirë praktika në punë, vizita 

studimore dhe trajnime të udhëhequra nga kërkesa, programe 

trajnimi etj. 

 

Ligji nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 

39 “Trajnimet profesionale”: 

 

1. Punonjësit e Kontrollit të Lartë të Shtetit gëzojnë të drejtën për t’u trajnuar profesionalisht, 

sipas planifikimeve të bëra nga institucioni, në përputhje me nevojat e evidentuara. 

2. Kontrolli i Lartë i Shtetit siguron një proces sistematik dhe të planifikuar të trajnimit, zhvillimit 

profesional dhe certifikimit, i cili përfshin shtimin dhe përditësimin e njohurive dhe aftësive të 

nevojshme për kryerjen me efektivitet të detyrave të auditimit, në bashkëpunim me ASPA-n, 

me institucione të tjera të larta të auditimit apo me organizata profesionale, vendase apo 

ndërkombëtare. 
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Strategjia e Zhvillimit të KLSH-së, 2018-2022: 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në zbatim të përparësive të përfshira në Strategjinë e Zhvillimit 2018-

2022, si një vazhdimësi e nivelit të avancuar të reformave institucionale, duke mos e zhvendosur 

për asnjë moment fokusin, nga politikat e zhvillimit të stafit, ka theksuar se: “Kapitali human, 

audituesit mbeten aseti më i rëndësishëm dhe më i vlefshëm për KLSH-në, duke konsideruar, që 

suksesi në përmbushjen e misionit dhe arritjen e objektivave të saj, varet në mënyrë të ndjeshme 

nga të krijuarit të një trupe auditimi kompetente dhe të mirë trajnuar.5  

Objektivi i zhvillimit të kapaciteteve në KLSH, është përfshirë në mënyrë të veçantë, në Qëllimin 

Strategjik nr. 2 “Optimizimi i kapaciteteve profesionale, aftësive audituese, procedurave të punës, 

logjistikës dhe funksioneve të tjera mbështetëse”, i cili trajtohet më tej dhe në Objektivat 

Strategjikë 2.3, 2.4 dhe 2.5. 

Në këtë kontekst, politikat dhe procedurat e Burimeve Njerëzore të KLSH-së, mbështeten në 

parimet dhe vlerat bazë të Kodit Etik të KLSH-së (Mos diskriminimi, Shanse të Barabarta, 

Meritokracia, Profesionalizmi, Transparenca dhe Paanësia Politike), si dhe nëntë objektivat e 

mëposhtme: 

- Komunikimi i vlerave të KLSH-së, duke vepruar si një institucion model që udhëheq nëpërmjet 

shembullit, konform përcaktimeve të Kodit Etik të KLSH-se sipas të cilit “Të gjithë punonjësit 

e KLSH-së, janë përgjegjës për reputacionin e institucionit dhe gjatë ushtrimit të veprimtarisë 

së tyre duhet “të udhëheqin sipas shembullit” e të jenë “model i integritetit”;  

- Sigurimi i transparencës, përgjegjshmërisë dhe qeverisjes së mire, në procesin të menaxhimit 

të burimeve njerëzore. 

- Zbatimi me rigorozitet i kuadrit rregullator ligjor të fushës; 

- Rekrutimi i të rinjve/individëve ekselentë të tregut të punës me rezultate maksimale të 

arsimimit, apo dhe të disponimit njëherazi të titujve akademikë, ekspertë dhe specialistë me 

kontribute të shquara në fusha të ndryshme si të teknologjisë së informacionit etj. 

- Dokumentimi dhe zbatimi i praktikave më të mira, të përshtatshme për KLSH-në, mbështetur 

në Standardet e INTOSAI-t në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore; 

- Sigurimi i zhvillimit të vazhdueshëm profesional, nëpërmjet ruajtjes së njohurive dhe 

ekspertizës “knoŵ-hoŵ" {di-çfarë" (fakte), "di-pse" (shkencë) ose "di-kush" 

(komunikim)}, zhvillimit të kapaciteteve, promovimit të të mësuarit, shpërndarjes së 

njohurive si dhe kryerjes së trajnimeve në mënyrë te vijueshme. 

- Përmbushja e misionit të KLSH duke përdorur me ekonomicitet, efektivitet dhe eficencë 

burimet në dispozicion për maksimizimin e produktivitetit të burimeve njerëzore. 

- Zhvillimi dhe zbatimi një sistemi objektiv të vlerësimit të stafit bazuar në performancë, në 

përmbushjen e objektivave individuale dhe kërkesave të kompetencave profesionale 

- Krijimi i një mjedisi të favorshëm ku i gjithë stafi i KLSH-së ka mundësi për të marrë pjesë 

dhe kontribuar në mirëqeverisjen institucionale. 

 

Nxitja dhe promovimi i vlerave të larta profesionale të audituesve 

 Nëpërmjet këtyre objektivave, theksohet domosdoshmëria e kulturës së edukimit të 

vazhdueshëm nga audituesit. 

 Nëpërmjet politikës së edukimit të vazhdueshëm dhe zhvillimit profesional, KLSH synon të: 

1. Sigurojë që stafi auditues, të zotërojë aftësitë dhe dijet e kërkuara, për të realizuar me 

profesionalizëm çdo aspekt që mund të përballen gjatë punës audituese;  

                                                           
5 Strategjia e Zhvillimit të KLSH 2018 -2022, Seria: botime KLSH 02/2018/86, fq.75 
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2. Aplikojë sistemin e trajnimit të vazhdueshëm, të hartuar në përputhje me nevojat individuale 

të audituesit, në mënyrë që të reflektojë nga njëra anë nevojat specifike të çdo punonjësi, për 

njohuri specifike gjatë gjithë jetës;  

3. Hartojë dhe ndjekë planin e zhvillimit profesional, të gjithsecilit, sipas kërkesave të sintetizuara 

në objektivat specifike të Programit Vjetor të Trajnimit; 

4. Realizojë mesatarisht i 25 ditë trajnimi në vit, për çdo punonjës së institucionit suprem të 

auditimit, duke matur njëkohësisht impaktin e këtij sistemi në perfomancën e punës audituese; 

5. Vendosë një sistemi motivimi, që do të ketë për qëllim krijimin e një lidhjeje të ngushtë 

ndërmjet audituesve dhe institucionit, nëpërmjet aktiviteteve të trajnimit intensiv, të 

parashikuara dhe që zhvillohen në KLSH. Për këtë qëllim, implementimi i dokumentit të 

Politikave të Burimeve Njerëzore të KLSH-së, përbën instrumentin kryesor për promovimin e 

vlerave profesionale të audituesve, nëpërmjet trajnimit të vazhdueshëm, pasi bazohet në 

ndërtimin dhe funksionimin e sistemit të vlerave. 

 

Rritja në aspektin e zhvillimit profesional personal është një domosdoshmëri, jo luks për ata që 

kanë kohë të lirë dhe “mundësi”!  

Abraham Masloŵ, psikolog i shquar amerikan, krijoi një skemë të nevojave të njeriut, ku vetë 

aktualizimi ishte në krye të piramidës. Ai e përkufizoi këtë nevojë si “dëshira për t’u bërë më 

shumë nga çfarë individi është, dëshira për t’u bërë gjithçka që individi është i aftë të bëhet”. 

Është në natyrën tonë që të duam të jemi më të mirët, më të vlerësuarit nga të gjithë njerëzit, që të 

arrijmë sa më shumë qëllime dhe të ndihemi të realizuar plotësisht. 

Për të qenë me të vërtetë të suksesshëm në karrierën ose pozicionin tonë, duhet të jemi të qartë se 

cilat janë qëllimet dhe interesat tona të zhvillimit profesional.  

Plani për zhvillim profesional është një formë për të ndihmuar punonjësit të arrijnë qëllime 

afatshkurta dhe afatgjata në karrierë. Ai gjithashtu ndikon në përmirësimin e performancës tonë 

në punë, duke përfshirë aftësitë teknike, profesionale dhe aftësitë për zgjidhjen e problemeve, si 

dhe për të përmbushur objektivat e zhvillimit personal. 

 

Piramida e nevojave 

 

 

 

 

Vetëaktualizimi

Vlerësim

Shoqërizimi

Siguri

Jetësore
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III. PARIMET E NDËRTIMIT TË SISTEMIT TË ZHVILLIMIT PROFESIONAL.  

 

Sistemi i Zhvillimit Profesional të krijuar nga KLSH, kë disa veçori që tregojnë se është: 

 Sistem i krijuar dhe administruar nga KLSH;  

KLSH ka ndërtuar strukturat dhe proceset, për të përcaktuar kompetencat profesionale, si dhe 

një sistem të zhvillimit profesional, për të siguruar edukimin e vazhdueshëm të stafit. 

Pavarësisht burimeve nga të cilat ofrohet trajnimi, brenda apo jashtë institucionit, KLSH, ka 

atributin dhe detyrimin që ti sigurojë çdo individi pjesë e stafit mundësinë e zhvillimit 

profesional.  

 I bazuar në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të INTOSAI-t ( ISSAI); 

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në veprimtarinë e tij, duhet të reflektojë shkallën më të lartë të 

standardeve ndërkombëtare të INTOSAI-t 6. Baza e kuadrit metodologjik të KLSH janë ISSAI-

t dhe zbatimi i tyre duhet të udhëheqë punën audituese. Kjo kërkon angazhim të burimeve të 

KLSH në të dy drejtimet: të njohjes së ISSAI-ve dhe të zbatimit në praktikën audituese. 

Trajnimi gjithashtu përfshin krijimin e një njohje të thellë të sistemit të menaxhimit financiar 

publik dhe të nivelit 2 të ISSAI-ve. 

 I bazuar në nevojat dhe gjithëpërfshirës; 

Sistemi bazohet në nevojat e stafit të KLSH, duke konsideruar këto kërkesa ne nivel individual 

dhe institucional. KLSH synon që çdo auditues në nivel individual, grup auditimi dhe po ashtu 

në nivel institucioni, duhet të zotërojnë kompetencat, aftësitë, dijet dhe vullnetin/dëshirën për 

të realizuar punë të cilësisë më të lartë dhe në përputhje me Standardet e INTOSAI-t. KLSH 

ka vendosur politika të përfshirjes së plotë të stafit në trajnime, brenda dhe jashtë vendit. Nga 

ana tjetër çdo auditues ka detyrimin të marrë pjesë në trajnimet që organizohen nga dhe për 

institucionin, sipas objektivave të përcaktuara në Planin e Zhvillimit Profesional.  

 I kategorizuar/trajnim i shkallëzuar;  
Trajnimi ofrohet në kategori të veçanta duke respektuar fushën e studimit, eksperiencën, 

shkallën e njohurive dhe pjekurinë profesionale të audituesve. 

 I përditësuar dhe i përshtatshëm (fleksibël); 

Sistemi përditësohet çdo vit, duke reflektuar ndryshimet që kanë ndodhur në nivel 

ndërkombëtar po ashtu dhe kombëtar e institucional. Gjithashtu, KLSH siguron mbikëqyrje 

dhe monitorim të vazhdueshëm të implementimit të Programit Vjetor të Trajnimit, duke 

mundësuar që të jetë fleksibël dhe ti përgjigjet në kohë kërkesave të zhvillimit. Krahas 

kompetencave që duhen për zbatimin e ISSAI-ve, nevoja për kompetenca dhe aftësi të tjera 

merret në konsideratë gjatë implementimit në përputhje me specifikat e punës, ambientin e 

fushëveprimit të auditimit dhe mandatit të KLSH. 

 I qëndrueshëm; 

Sistemi i Zhvillimit Profesional në KLSH është krijuar dhe përditësohet duke konsideruar 

nevojat në terma afatgjatë, si pjesë e Strategjisë së Zhvillimit të KLSH. Ai është integruar si 

Qëllimi Strategjik nr.2 në Strategjinë e Zhvillimit të KLSH 2018-2022, i mbështetur nga dy 

objektiva strategjikë. 

 Bashkëpunues; 

Zhvillimi profesional në KLSH, organizohet me burime të brendshme por njëkohësisht i 

mbështetur në një shkallë të gjerë nga partneriteti me INTOSAI, EUROSAI, IDI, organizatat 

ndërkombëtare profesionale, dhe institucionet ndërkombëtare homologe si ECA, GAO dhe 

                                                           
6 Ligji nr.154, datë 27.11.2014, neni 6, Fusha veprimit 
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SAI-t homologe. Partneriteti shtrihet dhe në nivel kombëtar i mbështetur nga ASPA, nga 

Marrëveshjet e Bashkëpunimit të KLSH me Universitete, Institucione të Arsimit të Lartë, 

IEKA, OJF, Ministri dhe institucione të tjera shtetërore për aktivitete trajnimi apo/dhe 

veprimtari kërkimore shkencore me interes të përbashkët. 

 

Programi i Zhvillimit Profesional të stafit të KLSH për vitin 2022 është hartuar duke patur në 

konsideratë7: 

 

1. Objektivat strategjikë të KLSH, për zhvillimin profesional dhe trajnimet; 

2. Kërkesat e kompetencave të KLSH, lidhur në nismat e propozuara për zhvillim profesional; 

3. Vlerësimin e nevojave (analizë e mangësive); 

4. Adresimin për minimizimin e mangësive; 

5. Analizë e mundësive për të propozuar nisma për zhvillim profesional; 

6. Dizenjimi i Programit të Zhvillimit Profesional; 

7. Zbatimi/zhvillimi i Programit të Zhvillimit Profesional; 

8. Vlerësimi i kompetencave, si pjesë të Programit për Zhvillim Profesional. 

 

Gjithashtu, një mbështetje në hartimin e Programit të Zhvillimit Profesional të vitit 2022, kanë 

qenë elementët e matjes së performancës sipas Kornizës së Matjes së Performancës (PMF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Developing Pathŵays for the Professional Development of Auditors in a Supreme Audit Institution (SAI) 
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IV. OBJEKTIVAT E PROGRAMIT TË ZHVILLIMIT PROFESIONAL 

 

Objektivat e Planit të Zhvillimit Profesional janë vendosur në konsistencë me misionin, 

vizionin dhe vlerat e KLSH, të orientuara drejt të ardhmes duke synuar te arrijnë qëllimin e 

zhvillimit në karrierë të çdo individi dhe të garantojnë më tej punën në KLSH. Këto objektiva 

janë sa motivuese po aq edhe sfiduese, duke konsideruar nevojat për aftësi dhe zhvillim, 

aspiratat dhe mundësitë, po ashtu dhe nevojat specifike të profesionit. 

Në përputhje me sa më sipër, KLSH ka përcaktuar objektivat e zhvillimit profesional për vitin 

2022, të cilat synojnë: 

 Sigurimi i trajnimeve për stafin si një qasje e qëndrueshme, e aftë ti mundësojë stafit 

ruajtjen dhe zhvillimin e vazhdueshëm të aftësive, dijeve dhe zhvillimin e karrierës; 

 Inkurajimi i shkëmbimit të njohurive dhe eksperiencës në mënyrë që stafi të ketë akses në 

praktikat më të mira të fushës së auditimit në sektorin publik; 

 Zhvillimin e metodave dhe teknikave, efikase, të larmishme dhe gjithëpërfshirëse. 

 

Implementimi i Programit të Zhvillimit Profesional, paraqet rëndësi të veçantë, në kuadrin e 

zhvillimit të burimeve njerëzore në KLSH. Si pjesë e Dokumentit të Politikave të Menaxhimit 

të Burimeve Njerëzore, trajnimi i audituesve synon të rrisë pritshmëritë ndaj tyre dhe 

njëkohësisht të sjellë: 

 Rritjen e eficencës në kryerjen e veprimtarive, ç' ka më pas rezulton në përfitime financiare 

dhe jo financiare për vetë KLSH-në; 

 Rritjen e aftësive për t’iu përshtatur teknologjive dhe metodave të reja si nxitjen e 

inovacionit për pritshmëri të reja; 

 Rritjen e motivimit dhe nxitjen e promovimit. 

 

V. METODAT DHE MËNYRAT E ZHVILLIMIT PROFESIONAL: 

 

 Trajnimi i brendshëm i ofruar nga trajnues të brendshëm: Trajnimi i brendshëm i ofruar 

nga trajnuesit e brendshëm, është një format trajnimi i aplikuar në vazhdimësi në KLSH, si një 

mënyrë efikase e trajnimit, duke marrë në konsideratë përfitimet e ndërsjella si, motivimin e 

audituesve me kompetencën e duhur profesionale, ndërveprimin midis trajnerëve dhe 

audituesve, shkëmbimin e përvojave, lehtësinë në realizimin e trajnimit dhe kostot financiare 

të ulëta. Ky trajnim ofrohet online, si dhe në vlerësim hap pas hapi të mundësive të kufizuara 

për shkak të pandemisë mund të zhvillohet edhe me prezencë fizike;   

 Trajnimi i brendshëm i ofruar nga trajnues të jashtëm: Trajnimi i brendshëm i ofruar nga 

trajnuesit e jashtëm, është një format trajnimi i aplikuar në KLSH, si një mënyrë efikase e 

trajnimit, duke marrë në konsideratë vlerën e shtuar si rezultat i ekspertizës profesionale, të 

trajnuesve sipas fushave, shkëmbimin e përvojave, njohjen me praktikat më të mira, lehtësinë 

në realizimin e trajnimit, por që normalisht shoqërohet me kosto financiare;  

 Trajnimi i jashtëm: Pjesëmarrje në trajnime, vizita studimore, konferenca etj., të organizuara 

nga SAI homologe, organizatat ndërkombëtare të fushës. 

 E-learning është gjithashtu një alternativë me kosto efektive, që audituesit publikë dëshirojnë 

të ndjekin në kohë. Kjo metodë u aplikua gjatë vitit 2020, e diktuar nga situata pandemike, por 

që do të vazhdojë të aplikohet gjerësisht edhe gjatë vitit 2021, jo vetëm për shkak të situatës 

së krijuar, por dhe si alternativë e kohës, përdorimi me efektivitet i lehtësirave që na krijon 
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përdorimi i internetit. E-learning është pjesë e zhvillimit të vazhdueshëm, të pavarur dhe 

individual të çdo pjesëtari të stafit të KLSH. 

 Mentorimi: Mentorimi është një nga mundësitë më të mira të zhvillimit profesional, por që 

nuk është përdoruar me efektivitetin e duhur. Ndryshe nga llojet e tjera të zhvillimit 

profesional, mentorimi është për më tepër, reciprokisht i dobishëm. Në këtë rast, si mentori 

ashtu edhe audituesi, gëzojnë përfitime të panumërta. Gjithkush duhet të përfitojë nga një 

mundësi mentorimi nëse është e mundur. Ky lloj i zhvillimit profesional është i nevojshëm që 

të zbatohet në KLSH edhe për shkak të profilit të punës. Për prurjet e reja në stafin auditues, 

mentorimi është një formë efikase e zhvillimit profesional e cila duhet të zbatohet gjerësisht. 

 Edukimi i vazhdueshëm: Gjithmonë ka fusha, teknika, metoda për të mësuar, prandaj 

edukimi i vazhdueshëm është një formë e mirë e zhvillimit profesional. Metodat dhe teknikat 

audituese ndryshojnë e zhvillohen me ritme të shpejta, çdo gjë është në lëvizje e për rrjedhojë 

përditësimi me risitë dhe zhvillimet në fushat përkatëse është domosdoshmëri. Edukimi i 

vazhdueshëm është një mënyrë e zhvillimit profesional, e cila mund të zhvillohet individualisht 

nga çdo auditues. 

Për të vlerësuar këtë komponent, nga Drejtoria e Metodologjisë dhe Zhvillimit do merret 

informacion i vazhdueshëm, nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, mbi trajnimet apo 

certifikimet, e kryera nga audituesit, në mënyrë të pavarur. 

 Prezantimet: Prezantimet e punës (auditime apo përvoja të ndryshme profesionale) janë një 

mundësi për zhvillim profesional. Audituesit mund të bashkëpunojnë për përgatitjen e një 

prezantimi. Bashkëpunimi për kryerjen e një prezantimi sjell shkëmbimin e përvojave, si dhe 

prezantimi para grupit (audiencës), sjell zhvillimin e seancave pyetje-përgjigje, shërben si 

motivim psikologjik (mirënjohje nga grupi, nga departamenti, apo departamentet e tjera, etj.). 

Për realizimin e kësaj forme të zhvillimit profesional, Drejtoria e Metodologjisë dhe Zhvillimit, 

do të ketë bashkëpunim të vazhdueshëm me Drejtorinë e Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë, 

si dhe me departamentet përkatëse, për identifikimin e auditimeve, më të mira si për nga forma 

dhe përmbajtja.  

 Pjesëmarrja në organizata profesionale: Nuk duhet lënë jashtë vëmendjes pjesëmarrja në 

organizatat profesionale. Pjesëmarrja në to, krijon mundësi për zhvillim profesional. 

Ekzistojnë organizata profesionale (lokale, rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare), ku nëse 

anëtarësohesh dhe bëhesh pjesë e tyre, mund të marrësh pjesë në konferenca, seminare, takime 

etj., të cilat i shërbejnë përditësimit të njohurive, zhvillimit dhe rritjes së kapaciteteve 

individuale në fusha të ndryshme dhe për rrjedhojë institucionale, por dhe prezantimit të 

profilit të KLSH-së. 

 Rrjetëzimi: Rrjetëzimi nuk ndihmon vetëm që audituesit të ndërtojnë lidhjet e tyre, por mund 

të përdoret gjithashtu si një formë e zhvillimit profesional. Nga anëtarët e rrjetit mund të 

mësojmë të reja, mund të marrim dhe të japim informacion dhe përvojë, të cilat na ndihmojnë 

në zhvillimin profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

VI. FOKUSI I ZHVILLIMIT PROFESIONAL, PËR VITIN 2022: 

 

Indikatori i trajnimeve edhe për vitin 2022, është 25 ditë trajnimi në vit/auditues, 

referuar Strategjisë së Zhvillimit Institucional 2018-2022, Qëllimi 2 “Optimizimi i 

kapaciteteve profesionale, aftësive të audituesve, procedurave të punës, logjistikës dhe 

funksioneve të tjera mbështetëse” sipas nevojave dhe kategorizimit të mëposhtëm:   

 

Gjatë vitit 2022, Programi i Zhvillimit të Integruar Profesional, është skeduluar bazuar në 

detyrimet që rrjedhin prej: 

 

 Ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”, neni 39, “Trajnimet 

profesionale”; 

 Rregullores së Brendshme të Organizimit dhe Funksionimit të KLSH-së, neni 10 dhe 11; 

 Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI/IFPP); 

 Planin Strategjik të KLSH-së, 2018-2022 i miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 

228, datë 31.12.2017, Qëllimin nr. 2 “Optimizimi i kapaciteteve profesionale, aftësive të 

audituesve, procedurave të punës, logjistikës dhe funksioneve të tjera mbështetëse”; 

 Plan Veprimin për vitin raportues 2021, të Strategjisë së Zhvillimit 2018-2022, miratuar nga 

Kryetari i KLSH me Vendimin nr. 196, datë 26.11.2021;  

 Kornizën e Matjes së Performancës së SAI-ve; 

 Plan Veprimin e miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit me nr. 1243, datë 

12.11.2021, “Mbi zbatimin e rekomandimeve të Raportit të Komisionit Europian për 

Shqipërinë të datës 19.10.2021”; 

 Plan Veprimin e miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit me nr. 755/1, datë 

01.09.2021 “Për zbatimin e rekomandimeve të Rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë për 

vlerësimin e veprimtarisë së KLSH-së për vitin 2020, miratuar në datë 24.06.2021”. 

 Kërkesat departamentale për trajnime;  

 Sugjerimet e Drejtorisë së Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë;  

 Analizën e Veprimtarisë së DMZH për vitin 2021; 

 

Përmirësime dhe përditësime të bazës rregullative: 
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Implementimi i Standardeve ISSAI/IFPP, është një proces dinamik dhe një prej sfidave të 

zhvillimit institucional të KLSH-së. Në përmbushje të objektivit strategjik, 2.3. “Zbatimi i 

standardeve profesionale nëpërmjet zhvillimit të metodologjive dhe standardeve të aplikueshme 

në përputhje me praktikat më të mira” KLSH është angazhuar në rishqyrtime dhe riformulime të 

metodologjive të auditimit të KLSH-së, proceseve dhe procedurave, për të siguruar 

përputhshmërinë e veprimtarisë audituese me standardet profesionale dhe vlerat. 

Sa më sipër, gjatë vitit 2022 është programuar të hartohen dhe rishikohen dokumentet e 

mëposhtme: 

 

1. Hartimi i Rregullores së Trajnimeve: 

KLSH ka patur të përcaktuar rregullat dhe mënyrat e zhvillimit të trajnimeve, si kapitull të 

veçantë në programet vjetore të zhvillimit të integruar profesional, por për vetë rëndësinë që 

kanë trajnimet në rritjen e kapaciteteve profesionale të stafit të KLSH, por dhe në përmbushje 

të kërkesës së Strategjisë së Zhvillimit Institucional, Objektivi 2.3 “Nxitja dhe promovimi i 

vlerave të larta profesionale të audituesve nëpërmjet kultivimit të kulturës të të mësuarit gjatë 

gjithë jetës”, nën objektivi nr. 2.3.1 dhe Kornizës së Matjes së Performancës SAI-23 “Zhvillimi 

i kapaciteteve”, Drejtoria e Metodologjisë dhe Zhvillimit do të hartojë Rregulloren e 

Trajnimeve si një dokument më vete. Qëllimi i kësaj Rregulloreje është të përcaktojë disa 

udhëzime dhe procedura që duhet të zbatohen, nga Drejtoria e Metodologjisë dhe Zhvillimit; 

trajnuesit dhe të trajnuarit, me qëllim standardizimin dhe përmirësimin e cilësisë së zhvillimit 

të trajnimeve në KLSH.  

 

2. Hartimi i Manualit të Auditimit të Buxhetit: 

Në zbatim të SZHI, si dhe Plan veprimit për zbatim të saj, miratuar me Vendimin e Kryetarit 

nr. 196, datë 26.11.2021,  Udhëzuesi “Për Auditimin e Buxhetit”, do të realizohet gjatë vitit 

2022. Aktualisht, KLSH është në komunikim me SIGMA për vazhdimin e dhënies së 

mbështetjes dhe asistencës, për hartimin e këtij manuali si dhe implementimin e tij gjatë vitit 

2022. 

 

Rishikim  i manualeve dhe procedurave të auditimit:  

3. Rishikimi i Manualit të Auditimit Financiar (ISSAI/IFPP-2000); 

4. Rishikim i Manualit të Auditimit të Përputhshmërisë (ISSAI/IFPP-4000).  

Këto manuale së fundmi u rishikuan në vitin 2020, por gjatë implementimit të tyre në praktikë 

(gjatë procesit auditues) është evidentuar se, në disa aspekte kanë nevojë për përmirësim e 

konkretisht: Vlerësim risku; materialiteti; kampionimi; Dokumentimin e auditimit (letrat e 

punës, evidenca e auditimit); Konkluzionet dhe opinionet e auditimit; Raportimi, etj.  

5. Rishikimi i Rregullores së Procedurave të Auditimit në KLSH. 

Në vitin 2021, me Urdhër të Kryetarit të KLSH është vendosur rishikimi i Rregullores së 

Procedurave të Auditimit, me qëllim rishikimin e disa dokumenteve standarde apo 

përmirësimin e ndonjë procedure, në përputhje me kërkesat e standardeve të auditimit.  

 

6. Rishikimi i moduleve të trajnimit ekzistuese dhe hartimi i moduleve të reja: 

Referuar objektivit 2.4.3 të SZHI-së, Drejtoria e Metodologjisë dhe Zhvillimit, do të ndjekë 

hartimin e moduleve të trajnimit. Hartimi i tyre do të realizohet nga trajnerët e KLSH me 

mbikëqyrjen e DMZH. Hartuesit e moduleve do të përzgjidhen nga lista e trajnerëve të 

brendshëm të KLSH të miratuar nga Kryetari, si dhe referuar eksperiencës së tyre në 
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departamentet dhe fushat përkatëse. Përveç përmirësimit të moduleve ekzistuese referuar 

llojeve të auditimit (financiare, përputhshmëri dhe performancë) do të hartohen module 

trajnimi për auditime në fusha specifike si: IT, prokurime, asete/mjedis, koncesione/PPP, 

buxhet, tatime, dogana, si dhe mbi kontrollin, monitorimin dhe sigurimin e cilësisë së auditimit 

në KLSH. 

 

7. Hartimi i gjurmës së auditimit dhe hartës së proceseve mbi procedurat e auditimit: 
Gjurma e auditimit është një instrument menaxhimi që mundëson nga njëra anë ndjekjen e 

ecurisë së një procesi (në rastin tonë të procesit auditues) nga fillimi në fund dhe në anën tjetër, 

ndjekjen e këtij procesi nga strukturat mbikëqyrëse.  

Harta e proceseve të punës e përshtatur për procedurat e auditimit do të garantojë uniformitetin 

në kryerjen e proceseve audituese, identifikimin e aktiviteteve të kryera, përshkrimin e këtyre 

proceseve bazë të punës, duke jetësuar standardet e auditimit dhe procedurat e auditimit. 

Qëllimi, ardhja në ndihmë gjithë audituesve dhe veçanërisht audituesve të rinj në KLSH.  

Drejtoria e Metodologjisë dhe Zhvillimit do të fillojë punën menjëherë pas rishikimit të 

Rregullores së Procedurave të Auditimit në KLSH.  

 

8. Hartimi i Metodikës së përbashkët për ndjekjen e rekomandimeve të auditimit (të 

jashtëm dhe të brendshëm).  

Në mungesë të bashkëpunimit (për arsye objektive) për të realizuar hartimin e një metodike të 

përbashkët (KLSH-MFE) mbi ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të auditit të jashtëm dhe 

të brendshëm, KLSH në vitin 2020, me vendimin nr. 67, datë 23.06.2020, miratoi Manualin e 

Ndjekjes së Zbatimit të Rekomandimeve të lëna nga KLSH.   

Kryetari i KLSH vendosi që në përmbushje të objektivave strategjikë të KLSH, të planifikojë 

realizimin e këtij nën objektivi gjatë vitit 2022. Për këtë arsye, por jo vetëm, Kryetari i KLSH-

së, me qëllim rivendosjen e komunikimit midis dy institucioneve dhe vazhdimësinë e punës së 

sekretariatit, nxori Urdhrin nr. 88, datë 20.09.2021 "Për plotësimin e Sekretariatit për 

bashkëpunim ndërmjet Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe Ministrisë së Financës dhe 

Ekonomisë". Pjesë e axhendës së Sekretariatit 2022, do të jetë finalizimi i metodikës së 

përbashkët. 

 

9. Përkthimi dhe përshtatja e ISAM “Udhëzuesi mbi auditimin e Objektivave të Zhvillimit 

të Qëndrueshëm”, INTOASI/IDI. 

Për të ardhur në ndihmë audituesve të performancës në auditimet mbi OZHQ-të, si një objektiv 

strategjik i KLSH-së, por dhe pjesë e Planit Vjetor të Auditimeve të vitit 2022, Drejtoria e 

Metodologjisë dhe Zhvillimit do të përkthejë dhe përshatë udhëzuesin e cituar më lart. 

 

10. Përkthimi dhe përshtatja e ISSAI/IFPP 5100 “Udhëzues mbi auditimet e sistemeve të 

informacionit”. Objektivi i këtij Udhëzuesi është të ofrojë udhëzime për audituesit se si të 

kryejnë auditime të performancës dhe/ose të përputhshmërisë në lidhje me fushën specifike të 

Sistemeve të Informacionit, ose ku auditimi i sistemeve të informacionit mund të jetë pjesë e 

një angazhimi auditimi financiar. Përmbajtja e këtij Udhëzuesi mund të zbatohet nga audituesit 

në fazat e planifikimit, kryerjes, raportimit të auditimit.  

Ky udhëzues ofron udhëzime të mëtejshme se si çdo auditim i Sistemeve të Informacionit 

mund të adresohet duke përdorur auditimin financiar/performancën/përputhshmërinë dhe nuk 

përmban ndonjë kërkesë të mëtejshme për kryerjen e auditimit. 
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TRAJNIMET: 

 

1. Trajnime për stafin e sapo rekrutuar dhe me eksperiencë nën 1 vit në KLSH: 

Moduli i trajnimit për këtë kategori të stafit të KLSH, përmban: 

- Njohuri për kuadrin ligjor kushtetues dhe legjislacionin themeltar të auditimit publik, 

(Kushtetuta, ligji organik, Rregullorja Brendshme e Organizimit dhe Funksionimit; 

Rregullore e Procedurave të Auditimit, Strategjia për Zhvillim Institucional; si dhe 

dokumente të tjera që rregullojnë mjedisin institucional) 

- Principet INTOSAI (ISSAI/IFPP-1; 10; 12; 130; 140). 

- Parimet themelore INTOSAI (ISSAI/IFPP-100, 200, 300, 400); 

- Standardet INTOSAI (ISSAI/IFPP-2000, 3000, 4000) Praktikat më të mira të auditimit 

financiar dhe të përputhshmërisë; 

- Manualet e përditësuara, qershor 2020 dhe 2021) për një ekzaminim sistematik të të 

dhënave financiare ose të kontabilitetit, për të verifikuar saktësinë, vërtetësinë ose 

pajtueshmërinë e tyre me kornizën legjislative, si dhe përputhshmërinë e aktivitetit të 

njësive publike me kornizën ligjore respektive; 

- Auditimet e performancës dhe të IT-së, si dukuri tipike të sektorit privat, të shtrira me 

sukses ne auditimin e sektorit publik. 

 

2. Trajnime mbi ISSAI/IFPP dhe Manualin e Auditimit Financiar, Manualin e Auditimit të 

Përputhshmërisë, Manualin e Auditimit të Performancës, Manualin e & IT, Manualin e 

ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve, si dhe trajnime mbi zbatimin e kërkesave të standardit 

ISSAI/IFPP-140 “Kontrolli dhe Sigurimi i Cilësisë” dhe implementimin në praktikë të 

Udhëzuesit të Menaxhimit të Cilësisë së Auditimit, si kërkesë e mandatit të KLSH-së, SZHI-

së, KMP, si dhe plan veprimeve mbi rekomandimet e BE dhe Kuvendit të Shqipërisë. 

 

3. Trajnime mbi koncesione & PPP të ofruara nga: 

- Burime të brendshme të brendshme të KLSH, mbi:  

a. ISSAI 5220 “Udhëzime mbi praktikat më të mira të auditimit të financimit privat/publik dhe 

koncesioneve & Kodi i Transparencës Fiskale, FMN”;  

b. Legjislacioni shqiptar, si dhe direktivat e BE mbi kontratat koncesionare; 

- Ekspertë të huaj, mbi: 

a. Kornizën ligjore të PPP-ve, kërkesat e legjislacionit evropian dhe praktika të tjera 

ndërkombëtare, të kryera nga ekspertë lokalë dhe të huaj, brenda dhe jashtë vendit. (Projekti 

SECO “Forcimin e auditit të jashtëm lidhur me mbikëqyrjen e koncesioneve dhe partneriteteve 

publik-privat”; 

b. Praktikat më të mira mbi koncesionet dhe PPP, rastet e mashtrimit dhe korrupsionit, ANAC 

(Agjencia Antikorrupsion e Italisë)  

 

3. Trajnime mbi prokurimet publike të ofruara nga: 

- Burime të brendshme të KLSH, mbi LPP dhe rregullat e prokurimit publik. 

- Burime të jashtme, mbi LPP dhe rregullat e prokurimit publik, nga APP; 

- Burime të huaja, mbi praktikat më të mira në auditimin e prokurimeve publike në lidhje me 

fenomenin e mashtrimit dhe korrupsionit, nga ANAC; 
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4. Trajnime për stafin jo auditues: 

Përfshirja në Programin e Zhvillimit të Integruar Profesional të vitit 2022, të trajnimeve për 

zhvillimin profesional të stafit jo auditues të specifikuar me përgjegjësi të qarta, të hartuar në bazë 

të nevojave të identifikuara. Këto trajnime gjatë vitit 2022 do të ofrohen nga ASPA, si dhe do të 

monitorohen nga DMZH. Fokusi i këtyre trajnimeve do të jenë temat në lidhje me: 

- Planifikim strategjik; 

- Menaxhimi i individëve 

- Menaxhimi i skuadrave dhe grupeve 

- Menaxhim, lidership dhe mentorim 

- Menaxhimi punës në distancë 

- Vendimmarrja 

- Teknikë legjislative 

- Konsultim publik 

- Mbi menaxhimin e burimeve njerëzore; 

- Mbi MFK dhe auditimin e brendshëm; 

- Mbi mire menaxhimin e aseteve publike, etj. 

 

5. Trajnim mbi korrupsionin, roli i KLSH: 

- Nga burime të brendshme të KLSH, ISSAI/IFPP 5270 “Udhëzues për Auditimin e Parandalimit 

të Korrupsionit”. Ky udhëzues është hartuar për të ndihmuar audituesit e SAI-eve, në 

përgatitjen dhe kryerjen e auditimit të politikave dhe procedurave kundër korrupsionit nga 

organizatat qeveritare brenda fushëveprimit të mandatit të tyre. Ai nënvizon politikat, 

strukturat dhe proceset kundër korrupsionit në këto organizata dhe mund të përdoret si një mjet 

auditimi nga auditorët. 

- Nga burime të jashtme: Antikorrupsioni, çështje të ndryshme lidhur me këtë fenomen, ASPA; 

 

6. Trajnime specifike ne fushën e IT, me fokus: 

- Burime të brendshme të KLSH: Trajnim mbi ISSAI/IFPP 5100 “Udhëzues mbi auditimet e 

sistemeve të informacionit”. Objektivi i këtij Udhëzuesi është të ofrojë udhëzime për audituesit 

se si të kryejnë auditime të performancës dhe/ose të përputhshmërisë në lidhje me fushën 

specifike të Sistemeve të Informacionit, ose ku auditimi i sistemeve të informacionit mund të 

jetë pjesë e një angazhimi auditimi financiar. Përmbajtja e këtij Udhëzuesi mund të zbatohet 

nga audituesit në fazat e planifikimit, kryerjes, raportimit dhe përcjelljes të procesit të 

auditimit.  

Ky udhëzues ofron udhëzime të mëtejshme se si çdo auditim i Sistemeve të Informacionit 

mund të adresohet duke përdorur auditimin financiar/performancën/përputhshmërinë dhe nuk 

përmban ndonjë kërkesë të mëtejshme për kryerjen e auditimit. 

- Burime të jashtme (ASPA & Ekspertë të fushës) 

a. Siguria e Informacionit, krimi kibernetik; 

b. Big Data, përdorimi i teknikave të analizimit të tyre, si dhe përdorimi i vizualizimit në 

auditimin Big Data; 

 

7. Trajnim mbi Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ/SDG); 

Burime të brendshme KLSH: “Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, Axhenda-2030”.  
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INTOSAI u bëri thirrje institucioneve supreme anëtare (SAI) që të “kontribuojnë në ndjekjen 

dhe rishikimin e OZHQ-ve, brenda kontekstit të përpjekjeve specifike të secilit vend, për 

zhvillimin e qëndrueshëm, si dhe mandateve individuale të SAI-ve”.  

KLSH, duke ju përgjigjur kësaj thirrje, vendosi në Strategjinë së Zhvillimit Institucional 2018-

2022, Objektivin 3.2 “Roli i KLSH në axhendën e vitit 2030, për zhvillimin e qëndrueshëm” 

dhe si nën objektiva:  

3.2.1. Vlerësimin e aftësisë së qeverisjes qendrore për të raportuar në lidhje me progresin dhe 

përmbushjen e OZHQ-ve, nëpërmjet auditimeve të veprimtarisë së saj dhe besueshmërinë e 

dhënave që gjenerohen. 

3.2.2. Kryerjen e auditimeve të performancës në lidhje me ekonomicitetin, efektshmërinë dhe 

efiçiencën e programeve kryesore qeveritare që kontribuojnë për Objektivat e Zhvillimit të 

Qëndrueshëm (OZHQ). 

Për të realizuar këtë objektiv strategjik, së pari është e nevojshme marrja e njohurive rreth kësaj 

nisme globale, cili është roli i institucioneve të auditimit për vlerësimin e tyre, si dhe njohja 

me   standardet apo praktikat më të mira në auditimin e kësaj teme. Në funksion të kësaj, do të 

zhvillohet trajnimi mbi OZHQ-të, i cili do të fokusohet në: 

- Njohuri të përgjithshme mbi këtë projekt global, të OKB, të vitit 2015, objektivi i të cilit u 

përcaktua me Deklarata e Shteteve Anëtare të OKB-së mbi OZHQ, që është "Transformimi i 

botës sonë: Axhenda 2030 për zhvillim të qëndrueshëm"; 

- Roli i SAI-eve, i cili konsiston në kryerjen e një vlerësimi të pavarur të zbatimit të axhendës, 

në nxitjen e qeverive, për të vepruar aty ku nuk janë ndërmarrë veprime, në rritjen e 

gatishmërisë dhe zbatimin e Agjendës 2030, si dhe në rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve 

dhe palëve të interesuara për rëndësinë e zbatimit të Agjendës 2030.  

- Njohja me standardet ISSAI/IFPP 5202 “Zhvillimi i Qëndrueshëm: Roli i Institucioneve 

Supreme të Auditimit” dhe Udhëzuesin “ISAM”, i publikuar nga INTOSAI/IDI, mbi auditimin 

e OZHQ-ve.  

 

8. Trajnim mbi sistemin RevZone; 

- Njohuri mbi sistemin RevZone. Rregullore e funksionimit të sistemit të informacionit për 

menaxhimin e proceseve të auditimit dhe administrative (RevZone) në Kontrollin e Lartë të 

Shtetit. 

 

9. Trajnim mbi Rregulloren e Procedurave të Auditimit në KLSH me fokus hartimin e 

Projekt Raportit dhe Raportit Përfundimtar të Auditimit; 

- Trajnimet mbi Rregulloren e Procedurave të Auditimit në KLSH, janë pjesë e trajnimeve 

periodike, pasi kanë të bëjnë me procedurat e realizimit të një projekt auditimi, standardizimin 

e tyre dhe nxjerrjen e produkteve të unifikuara për nga forma. 

- Trajtimi i fazës së raportimit, hartimi i Projekt raportit dhe Raportit përfundimtar të Auditimit, 

raste konkrete (shembuj praktikë). 

 

10. Trajnim mbi auditimin e integritetit të punonjësve publikë, referuar eksperiencave më të 

mira të SAI-eve homologe, si dhe bazuar në Manualin e Vetëvlerësimit të Integritetit për 

Institucionet Supreme të Auditimit; Auditimi i etikës në Organizatat e Sektorit Publik, si të 

implementojmë ISSAI 130; Forcimi i Infrastrukturës Etike në SAI dhe Auditimi i Etikës në 

Sektorin Publik. 
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Trajnime referuar specifikave departamentale: 

 

11. Trajnim mbi çështjet mjedisore, udhëzuesi për auditimin e çështjeve të mjedisit, si dhe 

problematikat në lidhje me lejet mjedisore dhe vlerësimi i ndikimit në mjedis; 

 Legjislacioni shqiptar dhe aktet rregullative në fushën e mjedisit, trajtim i çështjeve specifike 

në lidhje me lejet mjedisore dhe vlerësimi i ndikimit në mjedis; 

 IFPP-5201 “Auditimi mjedisit në kontekstin e auditimeve financiare dhe të përputhshmërisë” 

(udhëzues), i cili përfshin aspektet e mëposhtme: 

a. Gjatë një kontrolli të pasqyrave financiare, çështjet mjedisore mund të përfshijnë sa vijon: 

- iniciativa për parandalimin, zbutjen ose korrigjimin e dëmtimit të mjedisit; 

- ruajtja e burimeve të ripërtëritshme (riciklueshme) dhe jo të rinovueshme; 

- pasojat e shkeljes së ligjeve dhe rregulloreve mjedisore dhe; 

- pasojat e përgjegjësive dytësore të vendosura nga shteti. 

b. Auditimi i përputhshmërisë në lidhje me çështjet mjedisore mund të ketë të bëjë me sigurimin 

se veprimtaritë qeveritare kryhen në përputhje me ligjet, standardet dhe politikat përkatëse 

mjedisore, si në nivelin kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Shtojca ofron pyetje dhe 

shënime udhëzuese që mund të nxisin dimensionet e mundshme të auditimeve mjedisore.8 

 

12. Mbi bazën ligjore të hartimit, monitorimit dhe zbatimit të buxhetit të shtetit. Hartimi i Raportit 

të Zbatimit Buxhetit të Shtetit, praktikat më të mira; 

 

13. Trajnim mbi kuadrin ligjor, nënligjor, rregullator në fushën e pasurive të paluajtshme; 

 

Trajnime me asistencë të ekspertëve të jashtëm, sipas fushave përkatëse: 

Sipas nevojave institucionale dhe diversifikimit të ofrimit të trajnimeve, në vitin 2022, janë 

planifikuar edhe trajnime të ofruara nga ekspertë të fushave përkatëse, për të cilat është planifikuar 

dhe fondi përkatës në buxhetin e KLSH-së, për vitin 2022, konkretisht: 

Trajnime mbi auditimin e sistemit doganor; 

Trajnime mbi auditimin e sistemit tatimor; 

Trajnime nw fushën e korrupsionit, etj. 

 

Trajnime të organizuara nga ASPA 

Në nenin 39 të Ligjit nr. 154/2014 “Mbi organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, është cilësuar se: “Kontrolli i Lartë i Shtetit siguron një proces sistematik dhe të 

planifikuar të trajnimit, zhvillimit profesional dhe certifikimit, i cili përfshin shtimin dhe 

përditësimin e njohurive dhe aftësive të nevojshme për kryerjen me efektivitet të detyrave të 

auditimit, në bashkëpunim me ASPA-n, me institucione të tjera të larta të auditimit apo me 

organizata profesionale, vendase apo ndërkombëtare”. Në këtë kontekst KLSH ka patur në 

vazhdimësi një komunikim dhe bashkëpunim me ASPA, në lidhje me identifikimin e nevojave 

kryesore për trajnim të stafit të KLSH-së, referuar natyrës së punës dhe dobishmërisë së njohurive 

të përfituara në këto trajnimeve. 

Bashkëpunimi me ASPA gjatë vitit 2022, do të organizohet referuar: 

                                                           
8Miratuar si dokument i INTOSAI me titull Auditimi Mjedisit dhe Auditimi i Përputhshmërisë në 2004. Përfshirë në Kornizën ISSAI 

si ISSAI 5120 në 2010. Përmbajtja e rishikuar në 2016. Me krijimin e Kornizës së Standardeve Profesionale INTOSAI (IFPP), 

riemëruar dhe ri-etiketuar si GUID 5201 - Auditimi i Mjedisit në Kontekstin e Auditimeve Financiare dhe të Përputhshmërisë me 

ndryshimet editoriale në 2019.  
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- Planit të trajnimeve për vitin 2022, që KLSH ka përcjellë në Nëntor të vitit 2021 në ASPA. Ky 

plan është hartuar referuar të temave të trajnimit të dërguara nga ASPA, si dhe kërkesave 

individuale të stafit të KLSH-së për pjesëmarrje në temat e ofruara; 

- Programeve dhe kalendarit mujor të trajnimeve që ASPA përcjell në KLSH. Drejtoria e 

Metodologjisë dhe Zhvillimit, orienton stafin e KLSH për pjesëmarrje në ato tema të cilat kanë 

interes dhe i shërbejnë fushëveprimit të KLSH-së; 

- Trajnime të ndjekura sipas dëshirës, individualisht nga stafi KLSH-së; 

Trajnimet e organizuara nga ASPA, do të ndiqen për gjatë gjithë vitit, sipas kalendarëve mujore, 

si dhe do të ofrohen për: 

- Trajnime me target grup stafin auditues 

- Trajnime me target grup stafin jo auditues të KLSH-së. 

 

Përhapja e dijes: 

Bazuar në ISSAI-12P, parimi 4, ku është cilësuar se: “SAI duhet të nxisë shkëmbimin e njohurive 

dhe ngritjen e kapaciteteve në arritjen e rezultateve”, si dhe në zbatim të nën objektivit 2.3.1, të 

SZHI-së “Rishikimi i Rregullores se Trajnimeve duke përfshirë kërkesën për përhapjen brenda 

KLSH, të çdo informacioni dhe njohurie të marrë, nga çdo individ lidhur me raportet dhe 

rekomandimet e kongreseve, konferencave dhe seminareve të zhvilluara nga INTOSAI dhe 

EUROSAI si dhe partnerë të tjerë kombëtarë e ndërkombëtarë në fushën e auditimit të jashtëm 

publik”. 

KLSH do të nxisë shkëmbimin e përvojave dhe përhapjen e dijes nëpërmjet bashkëpunimit të 

Drejtorisë së Metodologjisë dhe Zhvillimit me departamentet e auditimit, Sektorin e Publikimeve, 

Botimeve dhe Marrëdhënieve me Jashtë, si dhe stafin jo auditues të KLSH, duke e përcaktuar këtë 

si detyrim të çdo audituesi apo stafi jo auditues që përfiton nga trajnimet dhe zhvillimi profesional 

i ofruar nga KLSH. 

 

 

 

 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

 


