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“Procesi i zhvillimit dhe trajnimit është procesi i përvetësimit sistematik të sjelljeve, 

koncepteve, njohurive, roleve apo aftësive që sjellin një performancë më të mirë në punë”1 

 

I. HYRJE: 

 

Rëndësia e zhvillimit profesional në KLSH: 

 

Trajnimi dhe zhvillimi profesional 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. 

Nëpërmjet trajnimit 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.  

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. 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;   

 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); 

                                                             
1 GOLDSTEIN, 1991 
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 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 SAI-ve; 

 Ndryshimi i përgjegjësive brenda strukturave departamentale të KLSH-së;  

 Korniza kushtetuese dhe ligjore në fuqi; 

 Aranzhimet dhe progresi në fushën dhe disiplinën e kontabilitetit shtetëror; 

 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, duhet të nxisë dhe inkurajojë audituesit, për këtë, rritja e aftësive dhe 

kompetencës profesionale individuale të audituesve, është një prej objektivave 

kryesorë të Drejtorisë së Zhvillimit Profesional. 

 

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;  

 

Është thelbësore të ceket që në krye të herës se KLSH, ka shtruar rrugën dhe konsoliduar 

praktikat e një procesi solid të kryerjes së trajnimeve vjetore e të integruara, të organizuara dhe 

monitoruara nga Departamenti i Metodologjisë, Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë në KLSH, 

që është dhe autoriteti i ngarkuar për të menaxhuar procesin, vendosur termat e referencës, dhe 

përcjell 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 
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Profesionale në nivel lokal të SAI, ofron njohuri të mëtejshme se si të profesionalizohet stafi i 

auditimit, nëpërmjet kualifikimeve të realizuara nga SAI-t”. 

 

 

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 dhe shkathtësisë, si dhe përvoja 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: 

 

- SAI-t, duhet të promovojnë zhvillimin e vazhdueshëm profesional që kontribuon si në 

zhvillimin individual, ashtu dhe në grup dhe përsosmëri organizative. 

- SAI-t, duhet të kenë një strategji të zhvillimit profesional, duke përfshirë trajnimin, që 

bazohet nivelet e kualifikimeve, përvojës dhe kompetencës së nevojshme për të kryer punën. 

- SAI-t, duhet të përpiqen të sigurojnë që personeli i tyre, të ketë kompetencat profesionale dhe 

të drejtën e për t’u zhvilluar, mbështetjen e kolegëve dhe të menaxhimit për të kryer punën e 

tyre. 

- SAI-t, duhet të inkurajojë shkëmbimin e njohurive dhe ngritjen e kapaciteteve në mbështetje 

të arritjeve dhe rezultateve. 

- SAI-t, duhet të mbështeten në punën e të tjerëve, duke përfshirë SAI-t homologe, INTOSAI-

n dhe grupet përkatëse rajonale të punës. 

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

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

3 INTOSAI, 2019 1) Formerly known as ISSAI 12 2) Endorsed in 2013 3) With the establishment of the Intosai Framework of Professional 

Pronouncements (IFPP), relabeled as INTOSAI-P 12 with editorial changes in 2019. 
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- SAI-të duhet të përpiqen të bashkëpunojnë me profesionistët e fushës së auditimit, për t’u 

rritur dhe përmirësuar profesionalisht. 

- 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, në dobi të SAI-ve të tjera.   

 

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

nivelin e stafit të SAI: 

 

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; 

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 zbatueshme 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, Grupi i treguesve të performancës, miratuar në 

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

 

Treguesi Faqe Fusha Dimensioni 

 

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

of the Intosai Framework of Professional Pronouncements (IFPP), relabeled as ISSAI 130 with editorial changes in 2019. 
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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 Pajtueshmërisë 

 

Referuar përcaktimeve të Aneksit nr. 3: “Përcaktimi i KMP i SAI-t për vlerat dhe dobitë e 

Institucioneve Supreme të Auditimit”, në zhvillim të parimit mbi "Vlerat dhe Përfitimet e 

Institucioneve Supreme të Auditimit" sipas fushave dhe kritereve të SAI: 

 

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) 
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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. 

 

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 review/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. 
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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. 

 

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 (Mosdiskriminimi, 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. 

                                                             
5 Strategjia e Zhvillimit të KLSH 2018 -2022, Seria: botime KLSH 02/2018/86, fq.75 
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- 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 “know-how" {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: 

- 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 çdo punonjësi, 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 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; 

- 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. 

 

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. 
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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 

                                                             
6 Ligji nr.154, datë 27.11.2014, neni 6, Fusha veprimit 
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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 

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. 

 

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 2021, 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. 
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V. METODAT DHE MËNYRAT E ZHVILLIMIT PROFESIONAL: 

 

KLSH, ofron rritjen e kapaciteteve profesionale nëpërmjet dy formave, të zhvillimit dhe të 

trajnimit, të cilat edhe pse kanë dallime midis tyre, ne duhet t’i përafrojmë dhe harmonizojmë 

ato, duke e bërë trajnimin të ngjashëm me zhvillimin.  

Trajnimi përqendrohet vetëm në detyrën aktuale, ndërsa zhvillimi jo vetëm në aktualen por edhe 

në detyrat që punonjësi mund të ketë në të ardhmen. Trajnimi bëhet sipas nevojave të secilit, 

ndërsa zhvillimi është një proces që i përket të gjithë institucionit (KLSH), apo grupeve të punës 

brenda tij. Nga që trajnimi synon të rregullojë problemet afatshkurtra, specifike të performancës, 

zhvillimi fokusohet për aftësitë e përgjithshme të punonjësve dhe jep rezultate në afatgjatë te 

burimet njerëzore.  

Dallimet midis trajnimit dhe zhvillimit 

Kriteret Trajnimi Zhvillimi 

Përqendrimi Detyra aktuale Detyra aktuale dhe e ardhshme 

Targeti Audituesit Departamente 

Periudha kohore Afatshkurtër Afatshkurtër dhe afatgjatë 

Qëllimi Korrigjim problemesh Përgatitje për të ardhmen 

 

Pavarësisht këtyre dallimeve, me zhvillimet e shumta dhe dinamike, trajnimi mund të shihet si 

pjesë përbërëse e zhvillimit dhe për rrjedhojë programet e trajnimit sot, janë bërë po aq të 

nevojshme sa ato të zhvillimit. Nëse nuk jemi efikas në të tashmen (afatshkurtër), nuk do të 

avancohet shpejt në të ardhmen (afatgjatë). 

 

Qëllimi i inkuadrimit të kualifikimeve profesionale, brenda skemës zhvillimore të KLSH-së, 

është të ruajë dhe të forcojë pozitën profesionale të audituesve të KLSH në të ardhmen. Për të 

mbijetuar dhe rritur, SAI-të duhet të japin rezultate cilësore dhe shërbime për parlamentin e 

vendit dhe entitetet e audituara. Për ta bërë këtë, SAI-të duhet të rekrutojnë njerëz të aftë dhe 

profesionistë. KLSH duhet të krijojnë dhe mbajnë një mjedis stimulues, por dhe sfidues, ku 

gjithë personeli mund të zhvillojë potencialin e plotë të audituesve.  

KLSH-të duhet të synojë t'u përgjigjet çështjeve të ngritura nga palët e interesit (kuvendi, subjekt 

të audituara, qytetarët, media, shoqëria civile e bota akademike), dhe të raportojnë në mënyrë 

efektive në lidhje me këto çështje në një kontekst kombëtar.  

Përfitimet nga garantimi i një procesi sistematik, të strukturuar dhe të vlefshëm përfshin:  

- Përditësimin e dijeve mbi standardet e auditimit të njohura zyrtarisht;  

- Azhurnimi i vazhdueshëm i standardeve për të pasqyruar evolucionin e praktikave më të 

mira; 

- Metodologjitë e strukturuara të auditimit të zhvilluara dhe zbatuar nën mbikëqyrjen e 

vazhdueshme të ekspertëve dhe profesionistëve më të mirë të institucionit;  
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- Organizimi i kurseve të strukturuara për ngritjen e aftësimit të stafit auditues; 

- Kualifikime të akredituara nga auditorë të trajnuar zyrtarisht dhe të kualifikuar; 

- Angazhimi i ekspertëve profesionistë të jashtëm;  

- Zgjerimi i statusit të vetëvlerësimit për stafin e trajnimit; 

 

Këto përfitime përkthehen në përmirësimin cilësor të punës për stafin e auditimit, me 

qartësi më të madhe, në lidhje me atë, që konsiderohet një performancë e mirë e procesit të 

auditimit. 

 

 
 

Fazat e detajuara vlerësimit te nevojës për kualifikime profesionale: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përcaktimi 
i nevojave te 
organizatës 

Hartimi i procesit te 

trainimit 

Kryerja e trainimit 

Vlerësimi i trainimit 

-Analiza e nevojave 
-Identifikimi i objektivave 

-Zgjedhja e metodes se trainimit 
-Përmbajtja e trainimit 
-Test për punonjesit 

-Skedulimi i trainimit 
-Zhvillimi i trainimit 
-Monitorimi i trainimit 

-Matja e rezultateve 
-Krahasimi i rezultateve me 
objektivat 

1.Mandati

2.Standardet e 
auditimit

3.Llojet e 
auditimit

4.Analiza e 
kompetencave 

të KLSH-së

5.Analiza e 
boshllëqeve 

për të 
identifikuar 
nevojat e 
trajnimit

6.Identifikimi i 
kualifikimeve 
profesionale

7. Rishikimi i 
plotësuesit të 
stafit aktual
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Format apo mënyrat e zhvillimit profesional: 

 

KLSH zotëron e shpalos një portofol të mundësive për realizimin dhe shpërndarjen kohore të 

trajnimeve, në varësi të rrethanave dhe ngarkesës me angazhimet e programuara audituese. Gjatë 

vitit 2021, audituesit do të kenë mundësinë të kualifikohen dhe trajnohen, e njëkohësisht të 

realizojnë detyrat dhe objektivat e auditimit. 

Duhet të cilësojmë se zhvillimi profesional dhe trajnimi në KLSH gjatë vitit 2021, do të ofrohen 

në të gjitha mënyrat e mëposhtme:  

 

 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;   

 

 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 përdorimi i internetit. 

 

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

nuk është përdoruar me efektivitet. 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. 

Përdorimi i kësaj metode do të realizohet në bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë e 

Burimeve Njerëzore dhe Departamentet e Auditimit. 
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- Së pari, për identifikimin e nevojave, duke marrë informacion periodik, nga Drejtoria e 

Burimeve Njerëzore; 

- Së dyti, koordinimi me Drejtorët e Departamenteve, mbi përcaktimin e audituesve mentorë; 

- Së treti, përcaktimin e mënyrave të realizimit, duke ju referuar mentorimit, gjatë kryerjes së 

auditimeve (auditues me përvojë dhe kompetencën e duhur profesionale dhe auditues të rinj), 

si dhe sipas departamenteve, bazuar në ndjekjen nga mentori të audituesve të rinj, referuar 

një periudhe 6 muaj deri në 1 vit. 

 

 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 pavaruar. 

 

 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.  
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Realizimi i programeve të zhvillimit profesional: 

 

Në epokën në të cilën jetojmë, funksioni dhe roli i burimeve njerëzore është gjithnjë e në rritje. 

Rritja e kapaciteteve të audituese ka të bëjë me përmirësimin e aftësive të individuale të secilit 

auditues me qëllim realizimin e detyrave në mënyrë cilësore. Një program i mirëfilltë i trajnimit 

dhe zhvillimit të burimeve njerëzore ndihmon në rritjen e performancës së individëve brenda saj 

dhe si rrjedhojë edhe në rritjen e vetë performancës së organizatës. Është vërtetuar tashmë se 

trajnimet e duhura kontribuojnë në rritjen e performancës individuale të audituesve dhe në rritjen 

e performancës së institucionit të KLSH-së.  

 

 

 

 Skedulimi 

 Zhvillimi 

 Kontrolli 

 Vlerësimi 

 

 

 

Që të realizohet një proces trajnimi optimal, duhet të plotësojmë disa kushte: 

- Sigurimi i ambienteve të nevojshme 

- Sigurimi i teknikës së nevojshme 

- Sigurimi i materialeve të nevojshme 

- Sigurimi i trajnerëve të aftë 

 

Skedulimi i programit: 

- Një skedulim i mirë i programit duhet të jetë i tillë që ta bëjë zbatimin e tij, sa më të thjeshtë 

dhe sa më atraktiv për pjesëmarrësit. 

 

Zhvillimi i trajnimit:  

Zhvillimi i trajnimit, është konkretizimi i të gjitha etapave të mëparshme të procesit të trajnimit 

si; përcaktimi i nevojave, planifikim-programimi dhe skedulimi. 

Në etapën e zhvillimit të trajnimit ndikojnë disa faktorë: 

- Ambienti ku do të zhvillohet, përzgjedhja e platformave të ndryshme online; 

- Përgatitja e lektorëve, sa ata e bëjnë tërheqës trajnimin; 

- Përgatitja dhe interesi i pjesëmarrësve, sa ata kanë interes rreth çështjeve që trajtohen, kjo 

është e lidhur ngushtë me etapën e parë të këtij procesi me përcaktimin e nevojave dhe sa 

janë të përgatitur pjesëmarrësit. 
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Kontrolli:  

Gjatë procesit të zhvillimit të trajnimit është e rëndësishme që në mënyrë permanente të ndiqet sa 

është realizuar dhe si janë realizuar objektivat që janë programuar për t’u realizuar. Kjo bëhet e 

mundur nëpërmjet disa mënyrave: 

- Testimi i reagimit të pjesëmarrësve gjatë zhvillimit të trajnimit, kjo nuk teston njohuritë e 

tyre, por mund të vlerësojë pozitivisht interesin e tyre, për çështje të veçanta dhe vlerësimin 

për trajnerë të veçantë;   

- Testimi i njohurive, në fund të zhvillimit të seancave për çështje të caktuara;  

- Shembuj konkretë duke punuar në grupe të vogla, vlerësimi i tyre;  

- Debateve dhe konkluzioneve në fund të çdo seance, etj. 

 

Vlerësimi i trajnimit: 

Vlerësimi i trajnimit është etapë me rëndësi, pasi mbledh të dhënat e nevojshme për të përcaktuar 

nëse procesi i trajnimit ishte i efektshëm. 

Kjo arrihet në dy mënyra si: 

- Matja e rezultateve 

- Krahasimi me objektivat 

Vlerësimi i programi i trajnimit: 

- Për të përcaktuar nëse trajnimi ka kontribuar në arritjen e qëllimeve të auditimit; 

- Për të vlerësuar si dhe sa, të trajnuarit perfeksionuan njohuritë e tyre në këtë proces trajnimi; 

- Për të vlerësuar metodat e përdorura në trajnim, nëse ato e ndihmuan të trajnuarin në arritjen 

e objektivave të trajnimit. 

- Për të dizajnuar sa më mirë trajnimin e ardhshëm duke vlerësuar se ku ishin të metat dhe 

dobësitë e trajnimit të kryer. 

- Për ta bërë në këtë mënyrë trajnimin një mjet sa më efikas 

- Për të justifikuar koston e trajnimit, pasi KLSH investon në mënyrë që të përfitohen 

avantazhet e programuara. 

 

Vlerësimi i programit të trajnimit përfshin disa aspekte në të cilat do të veçonim, përvetësimin e 

dijeve që ka të bëjë më disa nën faktorë; 

- mjedisin ku vepron KLSH, si mbikëqyrës i jashtëm i sektorit publik; 

- karakteristikat individuale të çdo audituesi që ndjek procesin; 

- teknologjinë e përdorur. 

 

Për të vlerësuar nivelin e trajnimit së pari duhet të: 

Përcaktojmë situatën aktuale. Duhet të përcaktohet fillimisht niveli aktual i njohurive, aftësive si 

dhe prirjet e secilit prej audituesve. Analiza duhet të bëhet duke patur parasysh dhe synimet e 

vetë organizatës. 

Përcaktimi i situatës së dëshiruar. Duhet të përcaktohen qartë nevojat e dëshiruara të organizatës, 

gjë e cila arrihet duke vlerësuar dhe përcaktuar drejt objektivat dhe qëllimin e saj. Përcaktimi i 
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saktë i objektivave të organizatës do të çojë në përcaktim të qartë të mangësive që ajo ka dhe 

çfarë duhet të bëjë organizata për të patur atë që dëshiron. 

 

VI. FOKUSI I ZHVILLIMIT PROFESIONAL, PËR VITIN 2021: 

 

Skedulet e trajnimeve 2021 sipas kategorive (Bazuar në analizën e nevojave për trajnim, 

stafi auditues ndahet në tre kategori): 

 

Kategoria Grupi Indikatorët e synuar (ditë 

trajnime në vit)7 

Kategoria e Parë: Audituesit e sapo-rekrutuar 25 

Kategoria e dytë: Me përvojë në KLSH, 1-3 vjet 22 

Kategoria e tretë: Me përvojë në KLSH, mbi 3-vjet 18 

 

Për kategorinë e parë, në bazë të strukturës organike të KLSH-së8 për vitin 2021 rezultojnë 7 

persona të sapo-rekrutuar dhe 9 vende vakante të hapura për auditues të rinj, në Departamente 

Auditimi. Nisur nga fakti se vendet vakante përfaqësojnë probabilitet për punonjës të rinj të 

sapo-rekrutuar, mendohet që përgjatë vitit 2021, të përfshihen në module trajnimi të plota 1-

javore, 7 persona dhe këto module të përsëriten gjatë vitit sipas rastit në varësi të kohës kur 

plotësohen edhe vakancat e sipër cituara. Kjo kërkon gjithashtu një koordinim të vazhdueshëm 

me të gjithë departamentet dhe veçanërisht me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, që në çdo rast 

duhet të koordinojnë dhe të ndajë raportime mbi rekrutimet e reja, me Drejtorinë e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit, në mënyrë që të bëhet realizimi i moduleve të trajnimit nga kjo e fundit dhe për 

pozicionet aktualisht vakante.  

Për Audituesit e sapo rekrutuar është e nevojshme që paketa e trajnimit të përfshijë njohuritë 

themelore të nevojshme në fusha si më poshtë vijon: 

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

(ligji organik, rregullorja e procedurave të auditimit, udhëzuesit, standardet profesionale 

ndërkombëtare dhe praktikat më mira); 

- Aktet më të rëndësishme të Kornizës INTOSAI-t: Deklarata e Limës, Deklarata e 

Meksikos, Deklarata e Uruguait, etj. 

- Praktikat e auditimit financiar dhe të përputhshmërisë (manualet e përditësuara, qershor 

2020) 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. 

                                                             
7 Objektiv strategjik 

8 Referuar organikës së përditësuar të KLSH-së datë 05.01.2021 
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Për kategorinë e dytë dhe të tretë, bazuar në objektivat strategjikë 2.3, 2.4 dhe 2.5, të 

Strategjisë së Zhvillimit 2018-2022; kërkesat departamentale për trajnime, referuar dhe 

monitorimit të plan veprimit për vitin 2020, të Strategjisë së Zhvillimit 2018-2022, si dhe 

Plan veprimit mbi zbatimin e rekomandimeve të raportit të komisionit evropian për 

Shqipërinë datë 06.10.2020, nr. 1035, datë 16.10.2020, do të listojmë si më poshtë vijon 

këto aktivitete zhvillimore për vitin 2021: 

 

1. Në vijim të programit të trajnimit online, mbi Rregulloren e Procedurave të Auditimit, 

nr. 724, datë 24.07.2020 me objekt prezantimin e stafit me ndryshimet e reflektuara në 

Rregulloren e Procedurave të Auditimit nr. 107, datë 08.08.2017, ndryshuar me 

vendimin nr. 63, datë 22.06.2020, Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit, nuk ka 

mundur të përmbushë detyrimin për trajnim, i parashikuar të kryhej në datat 10-14 gusht 

2020, për shkak se këto data përkonin me periudhën e përgatitjes së Raportit për 

Zbatimin e Buxhetit të Shtetit, raportuar në Kuvendin e Shqipërisë. Nisur nga ngarkesa e 

punës së periudhës së sipërcituar, trajnimi me këtë departament rivendoset në afat dhe të 

jetë pjesë e planit të ri të zhvillimit profesional të KLSH-së, për vitin 2021. Trajnimi do 

të zhvillohet në një periudhë 5 ditore, referuar programit online nr.724, datë 24.07.2020 

përmes platformës “Microsoft Skype”, me të cilën audituesit janë të familjarizuar. 

 

2. SIGMA, ka ofruar mbështetjen për KLSH-së për hartimin e Udhëzuesit për Auditimin 

Financiar të Zbatimit të Buxhetit të Shtetit. Projekti ka filluar zbatimin në Janar 2019, sipas 

Urdhrit të Kryetarit të KLSH nr. 44, datë 31.03.2020 “Për përditësimin dhe përmirësimin e 

manualeve të auditimit të performancës, Auditimit të Buxhetit, Auditimit Financiar dhe 

Auditimit të Pajtueshmërisë”. Konkretisht, lidhur me hartimin e Udhëzuesit për Auditimin 

Financiar të Zbatimit të Buxhetit të Shtetit, urdhri i Kryetarit nr. 44, datë 31.03.2020, në 

pikën 1, përcakton ngritjen e grupit të punës që do të angazhohet në përgatitjen e manualit të 

Auditimit të Buxhetit.  

Gjithashtu, referuar dhe monitorimit të plan veprimit vjetor, që shoqëron Strategjinë e 

Zhvillimit 2018-2022, Objektivi 1.3. Kryerja e Auditimit Financiar në përputhje me 

standardet ndërkombëtare të auditimit (nën-objektivi 1.3.3 lidhur me udhëzuesin e auditimit 

të zbatimit të buxhetit),  vihet re se ky proces duhet të ishte përfunduar në qershor 2019 dhe 

është objektiv, i cili është realizuar në masën 85% për vitin 2019, ndërkohë që në vitin 2020, 

ende nuk kemi një informacion të detajuar mbi punën që është bërë lidhur me këtë të fundit. 

Theksojmë, këtu faktin se përditësimet e manualit të performancës, përputhshmërisë, 

financiar dhe zbatimit të rekomandimeve, janë përmbyllur në qershor të vitit 2020, si edhe 

janë publikuar në Web-in zyrtar të KLSH-së.  

 

3. Pas daljes së vendimeve të miratimit të manualeve të auditimit në KLSH, Drejtoria e 

Metodologjisë dhe Zhvillimit, me programin e trajnimit nr. 724/1 datë 09.11.2020  
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përmbushi objektivin e saj, në përputhje dhe me “Plan veprimin mbi zbatimin e 

rekomandimeve të Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë nr. 354, datë 

06.10.2020” miratuar nga Kryetari i KLSH-së, me nr. 1035, datë 16.10.2020, 

konkretisht, rekomandimi nr. 3- Përmirësimi i cilësisë së punës audituese, pika 3.1, për 

trajnimin dhe njohjen e këtyre ndryshimeve nga i gjithë stafi auditues i KLSH-së. Nisur nga 

sa parashtruam, objektiv për vitin 2021, mbetet përfundimi i udhëzuesit për auditimin 

financiar të zbatimit të buxhetit të shtetit ose ndryshe manuali i auditimit të buxhetit dhe 

miratimi i një programi trajnimi në vijim të programit 724/1 datë 09.11.2020, ku të 

mundësohet trajnimi për të gjithë stafin auditues varësisht profilit dhe departamentit të 

auditimit. 

 

4. Kontrolli dhe Sigurimi i Cilësisë mbetet prioritet i KLSH-së, dhe kjo pasqyrohet si në plan 

veprimin për zbatimin e strategjisë së zhvillimit 2018-2022, nr. 1353/4 datë 24.04.2018 

dhe në monitorimin e plan veprimit vjetor të strategjisë së zhvillimit 2018-2022, ku 

objektivi 1.7 “Cilësia si prioritet i KLSH - përmirësimi i cilësisë dhe përfitimi nga auditimet 

e KLSH-së” është realizuar plotësisht. Konkretisht realizimi i këtij objektivi është përkthyer 

në metodikën e kontrollit dhe sigurimit të cilësisë, sipas vendimit të kryetarit të KLSH-së, nr. 

8, datë 22.07.2019 “Udhëzuesi për Menaxhimin e Cilësisë së Auditimit”. Në vazhdim, 

referuar “Plan veprimit mbi zbatimin e rekomandimeve të Raportit të Komisionit 

Evropian për Shqipërinë nr. 354, datë 06.10.2020” miratuar nga Kryetari i KLSH-së, me 

nr. 1035, datë 16.10.2020, rekomandimi 3, pika 3.1 vendos fokus të veçantë në zbatimin 

e kërkesave të standardit ISSAI 140: “Kontrolli dhe Sigurimi i Cilësisë” si dhe 

implementimin praktik të këtij udhëzuesi përmes një plani specifik trajnimesh.  

Nisur nga ky fakt, bazuar dhe në programin nr.724/1 datë 09.11.2020, u realizua trajnimi 

me stafin drejtues të KLSH-së, në datat 03-04 dhjetor 2020, nga Drejtori i Drejtorisë së 

Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë me objekt trajtimi “Udhëzuesi për Menaxhimin e 

Cilësisë së Auditimit”. Për vitin 2021, Drejtoria e Metodologjisë dhe Zhvillimit në 

mënyrë që të përmbushë plotësisht rekomandimin nr. 3 të Komisionit Evropian për 

vendin tonë, sikurse e kemi përmendur më sipër, do të zhvillojë një trajnim specifik me 

të gjithë departamentet e auditimit, për njohjen nga i gjithë stafi auditues, të këtij 

Udhëzuesi. 

  

5. Në referencë të “Plan veprimit mbi zbatimin e rekomandimeve të Raportit të Komisionit 

Evropian për Shqipërinë nr. 354, datë 06.10.2020” miratuar nga Kryetari i KLSH-së, me 

nr. 1035, datë 16.10.2020, kapitulli 5 “Prokurimi Publik”, rekomandimi mbi kapacitetet 

administrative në autoritetet konktraktore dhe institucione supreme të auditimit, pika 5.1, 

definon nevojën për kryerjen e trajnimeve në drejtim të njohjes së legjislacionit të 

prokurimit publik dhe zbatimin e Manualit të Auditimit të Prokurimit publik. KLSH, me 

vendim të kryetarit nr. 249, datë 28.12.2018 miratoi “Manualin e Auditimit të Prokurimit 

Publik”, pjesë e serisë së botimeve të KLSH-së 01/2019/103. Për vitin 2021, në 
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përmbushje të plotë të rekomandimit të lartpërmendur Drejtoria Metodologjisë dhe 

Zhvillimit do të angazhohet në realizimin e trajnimeve lidhur me funksionimin e KLSH-

së, në auditimin e prokurimeve, fushë kjo me interes të shtuar, për të gjithë audituesit 

dhe departamentet e auditimit.  

Trajnimi në këtë fushë do të realizohet, brenda KLSH-së, nga trajnerë të brendshëm, mbi 

njohjen dhe zbatimin e Manualit të Prokurimeve Publike, por dhe në bashkëpunim me 

ekspertë të jashtëm, të Agjencisë së Prokurimeve Publike, si institucion i profilizuar në 

këtë fushë. 

 

6. Në referencë të “Plan veprimit mbi zbatimin e rekomandimeve të Raportit të Komisionit 

Evropian për Shqipërinë nr. 354, datë 06.10.2020” miratuar nga Kryetari i KLSH-së, me 

nr. 1035, datë 16.10.2020, rekomandimi 3- Përmirësimi i Cilësisë së Punës Audituese, 

pika 3.2 referon forcimin e kapaciteteve audituese të KLSH-së, në auditimin e kontratave 

dhe Partneritetit Publik Privat. Në këtë pikë vlen të theksojmë  rëndësinë e projektit të 

nënshkruar mes KLSH-së dhe SECO disa muaj më parë mbi “Forcimin e auditimit të jashtëm 

lidhur me mbikëqyrjen e Koncesioneve  dhe Partneriteteve Publik-Privat”. Objektivi kryesor 

i këtij projekti është rritja e kontributit të KLSH-së, për të forcuar llogaridhënien qeveritare 

dhe transparencën në përdorimin e fondeve publike, përmes auditimeve më profesionale dhe 

gjithëpërfshirëse të koncesioneve dhe partneriteteve publik-privat. Në kuadër të këtij projekti, 

KLSH do të marrë asistencë teknike nga partneri zviceran, fakt ky që do të sjellë jo vetëm 

përmbushjen e rekomandimit të lart përmendur por do të sjellë përkthim të kësaj asistence 

përmes trajnimeve të nevojshme në këtë fushë për stafin auditues të KLSH-së.  

Gjithashtu, në përmbushje të pikës 3.2, lidhur me rekomandim 3, Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit, ka parashikuar të realizojë për vitin 2021 një modul trajnimesh për stafin 

auditues me fokus tek njohja e kornizës ligjore të PPP-ve, si më poshtë vijon:  

 

- Ligji nr. 125/2013 “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat, i ndryshuar (më tej referuar si Ligji 

125/2013); 

- Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 575, datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe 

dhënien me Koncesion/Partneritet Publik Privat”, i ndryshuar (më tej referuar si VKM 575); 

- Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 130, datë 12.03.2014 “Për kryerjen në mënyrë elektronike të 

procedurave konkurruese të Koncesionit/Partneritetit Publik Privat”; 

- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 634 datë 1.10.2014 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe 

dhënien me koncesion/partneritet publik privat të punëve publike dhe shërbimeve për ndërtimin, operimin, 

mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrugëve nacionale”; 

- Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 211, datë 16.3.2016, “Për krijimin dhe administrimin e regjistrit 

elektronik tё koncesionit/partneritetit publik privat”. 

 

- Për lehtësi, trajnuesit sipas rastit mund ti referohen edhe Manualit të Përdoruesit, përgatitur 

nga Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve (ATRAKO)9 dhe Manualit të Auditimit Publik, 

                                                             
9 www.atrako.gov.al 

http://www.atrako.gov.al/
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pjesë e serisë së botimeve të KLSH-01/2019/103, Kapitulli VI “Prokurimi i Koncesioneve 

dhe PPP”, si dhe ISSAI 5220 “Udhëzime mbi praktikat më të mira të auditimit të financimit 

privat/publik dhe koncesioneve & Kodi i Transparencës Fiskale, FMN”, botim i KLSH/2014. 

 

7. Trajnime të cilat do mundësohen të zhvillohen nga ASPA. Të gjithë audituesit e KLSH-së, 

mund të njihen nëpërmjet faqes Web të ASPA-s, me kalendarin  e trajnimeve (tema dhe 

afate), të cilat do të organizohen dhe zhvillohen gjatë vitit 2021 nga ky institucion; 

Çdo auditues, i cili shpreh interes, për tema trajnimi, duhet të bëjë me dije Drejtorin e 

Departamentit dhe nëpërmjet tij, Drejtorinë e Metodologjisë dhe Zhvillimit, me qëllim 

mundësimin e pjesëmarrjes në trajnimet e zhvilluara nga ky institucion. 

 

8. Së fundmi, bazuar në parimin gjithëpërfshirës, të sistemit të zhvillimit profesional 

nevojat e stafit të KLSH-së konsiderohen si në 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 plote 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.  

Me qëllim, që stafi auditues i KLSH-së, të jetë vetë pjesëmarrës në hartimin e këtij programi 

zhvillimor, Drejtoria e Metodologjisë dhe Zhvillimit, ju ka përcjellë të gjithë departamenteve 

të auditimit, kërkesën për shprehje të nevojave dhe dhënie të sugjerimeve mbi tematikat e 

programit. Nisur nga sa parashtruam, data 10 janar 2021 ka qenë afati i fundit (i shtyrë) për 

Drejtuesit e departamenteve të auditimit, që të përcjellin pranë Drejtorisë së Metodologjisë 

dhe Zhvillimit, tematikat që i shohin me interes, qoftë në aspektin institucional ashtu edhe në 

nivel individual.  

 

Bazuar në sa më sipër, në Planin e Zhvillimit Profesional 2021, është përcaktuar zhvillimi i 

trajnimeve referuar specifikave departamentale. 

Konkretisht temat janë si më poshtë vijon: 

- Trajnime tematike mbi programim buxhetor dhe treguesit fiskal10; 

- Trajnime në fushën e të ardhurave tatimore doganore, procedurat dhe legjislacioni përkatës; 

- Trajnime lidhur me prokurimin publik, legjislacioni dhe baza rregullatore në fuqi; 

- Trajnime në fushën e aseteve, procedurat dhe legjislacioni përkatës; 

- Trajnime në fushën e auditimit të SHA-ve, procedurat dhe legjislacioni përkatës; 

- Trajnime në fushën e IT, Siguria Kompjuterike11, etj. 

 

                                                             
10 Propozim nga Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit 
11 Propozim nga Drejtoria e IT-së 
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Krahas këtyre temave, Drejtoria e Metodologjisë dhe Zhvillimit, ka menduar të zhvillojë 

trajnime në formën e tryezave të diskutimit me grupe të vogla audituesish, ku të trajtohen tema 

nisur nga qasje praktike. Në këtë drejtim është menduar që pjesë e këtyre tryezave të jenë 

veçanërisht, trajtesat mbi auditimet më të mira për secilin departament, të cilat janë lehtësisht të 

identifikueshme nga analizat vjetore, si dhe nga vlerësimi i bërë nga Drejtoria e Standardeve dhe 

Sigurimit të Cilësisë, në lidhje me respektimin dhe zbatimin e procedurave të auditimit. 

 

Si përfundim, tre nivelet kryesore të trajnimeve, do të fokusohen përkatësisht: 

- Në nivelin e parë, KLSH trajton sistemin bazik të rregullave profesionale, në lidhje me 

kuadrin INTOSAI. Prandaj, Deklarata e Limës, duke qenë një dokument i nivelit të parë të 

kornizës INTOSAI, është “magna carta” që do të punohet me çdo grup të rekrutuar rishtazi 

dhe do të shërbeje si niveli i parë i sistemit te rregullave profesionale në KLSH. 

- Niveli i dytë paraqet parimet që përcaktojnë funksionimin e KLSH-së, bazuar në përcaktimet 

e Standardeve ISSAI. KLSH do të punojë në ditë të veçanta komponentët e Kodit Etik të 

Audituesve Publik (ISSAI-130)) Parimet e pavarësisë, transparencës, llogaridhënies, 

funksionimit të cilësisë dhe Normave apo Rregullave të Sjelljes. 

- Niveli i tretë përbëhet nga dokumente profesionale te auditimit që shërbejnë si udhëzime 

aplikative gjatë auditimeve të kryera nga ana e KLSH-së. 

 

Mbi përditësimin e standardeve të auditimit: 

 

Zhvillimi i vazhdueshëm dhe përmirësimi i Standardeve të INTOSAI-t, kërkon rishikimin e 

vazhdueshëm të rregullave profesionale, duke imponuar kështu, përcjelljen për çdo auditues 

në kohë reale, së bashku me prezantimet e efekteve, që kanë mbi veprimtarinë e 

profesionistëve të Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

 

Plani Strategjik i INTOSAI-t 2017-2022,  përbën një nga mbështetjet  kryesore mbi të cilën 

KLSH, ka vendosur drejtimet e zhvillimit të kapaciteteve profesionale. Nëpërmjet Strategjisë së 

Implementimit të ISSAI-ve, KLSH përcakton objektivin për promovimin e ISSAI-ve, si një 

burim për zhvillimin e profesionalizmit të audituesve dhe të programeve të certifikimit, si dhe të 

standardeve të arsimimit dhe trajnimit12. Qëllimet Strategjike të EUROSAI-t, për periudhën 

2017-2023, janë orientuese për KLSH, në drejtimin e zhvillimit të kapaciteteve institucionale.  

Kongresi X i EUROSAI-t i mbajtur në Maj të vitit 2017, cilësoi rëndësinë e implementimit të 

ISSAI-ve, nga çdo SAI... “Rruga drejt arritjes së cilësisë më të lartë në procesin auditues lidhet 

drejtpërdrejt me miratimin dhe zbatimin e duhur të standardeve më të larta ndërkombëtare, 

përgjithësisht të pranuara, të quajtura "Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 

Auditimit (ISSAI-t) ...Anëtarët e EUROSAI janë të vetëdijshëm për vlerën e shtuar nga  aplikimi i  

e standardeve profesionale ndërkombëtare”.  

 

                                                             
12 Plani Strategjik i INTOSAI-t 2017 – 2022, Objektivi Strategjik 1. 3.  



25 
 

Duke iu referuar këtij rekomandimi, KLSH ka vendosur në qendër të zhvillimit profesional 

përditësimin e standardeve të auditimit në vazhdimësi.  

 

 Përditësim mbi standardet e auditimit të INTOSAI-it, ISSAI-4900  

ISSAI 4900 “Udhëzues mbi kornizën ligjore dhe kriteret që do të merren parasysh gjatë 

shqyrtimit të aspekteve të rregullshmërisë dhe ligjshmërisë në auditimin e përputhshmërisë”; 

 

 Hartimi i udhëzuesit të posaçëm për të ndihmuar audituesit në auditimin e PPP-ve, në 

përmbushje dhe të rekomandimit të Komisionit Evropian. 

Për njohjen me praktikat më të mira në këtë fushë, do të na vijë në ndihmë zbatimi i 

Marrëveshjes së Bashkëpunimit mes Sekretariatit të Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike 

(SECO) dhe KLSH, mbi projektin “Forcimi i auditimit të jashtëm lidhur me mbikëqyrjen e 

Koncesioneve dhe Partneriteteve Publik-Privat”, nënshkruar në datën 9 mars 2020. Projekti u 

përgatit nga KLSH ne vitin 2016 dhe u shpall fitues nga IDI, Nisma për Zhvillim e 

INTOSAI-t, Organizatës Botërore te Institucioneve Supreme te Auditimit, e cila siguroi 

mbështetjen e Sekretariatit të Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike.  

 

 Rishikim i Manualit të Auditimit të Performancës, miratuar me Vendimin nr.78, 

30.06.2020. 

Rishikimi i Manualit të Auditimit të Performancës, vjen si kërkesë e Departamentit të 

Auditimit të Performancës, veçanërisht për trajtimin në manual të Fazës së dytë të auditimit, 

“Auditimi në terren”. Rishikimi do të kryhet, pas miratimit të grupit të punës nga Kryetari i 

KLSH-së.  

 

 Ndjekja në mënyrë permanente e gjithë zhvillimeve në fushën e auditimit, kryesisht në lidhje 

me përmirësimin e standardeve ekzistuese, si dhe miratimin e standardeve të reja, nga 

INTOSAI, IFAC, IDI etj., si dhe prezantimi i tyre tek trupa audituese e KLSH-së. 

 

 Dhënia e asistencës metodologjike, sipas kërkesave të çdo audituesi. 

 

 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
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VII. KALENDARI I TRAJNIMEVE: 

 

 

Muaji Janar, 2021 

 

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

Veprimtaritë, Janar 2021: 

 

 Përgatitja e Raportit të Veprimtarisë për vitin 2020; 

 Përgatitja e Planit të Zhvillimit për vitin 2021 (projekt), si dhe paraqitja për miratimin e tij, 

tek Kryetari i KLSH-së. 

 

 

Muaji Shkurt, 2021 

 

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

 

Veprimtaritë, Shkurt 2021: 

 

 Miratimi i Planit të Zhvillimit Profesional; 

 Përzgjedhja e trajnerëve për vitin 2021, miratimi i listës emërore të trajnerëve, nga Kryetari i 

KLSH-së. 

 Kryerja e trajnimeve me temë “Mbi trajnimin dhe mënyrat e zhvillimit të tij”; 

 Periudha e trajnimit 2 ditë 

 Trajnuesit e brendshëm, pas miratimit të listës, nga Kryetari i KLSH-së. 

 Gjithashtu, në vazhdimësi gjatë vitit, në bashkëpunim me ASPA, mund të realizojmë 

trajnimin për trajnimin e trajnerëve, pas ofrimit të programit “Shkolla e trajnerëve”, program 

i cili është në proces. 
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Muaji Mars, 2021 

 

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

Veprimtaritë, Mars 2021: 

 

 Përgatitja e temave të trajnimit, krijimi i kushteve për realizimin e trajnimeve;  

 Kryerja e trajnimeve me audituesit e rinj me eksperiencë më pak se 1 vit, si dhe me audituesit 

e sapo rekrutuar në KLSH; 

 Kohëzgjatja e trajnimit 5 ditë 

 Grupet e trajnimit, dy grupe. 

 

Muaji Prill, 2021 

 

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 

Veprimtaritë, Prill 2021: 

 

 Përgatitja e temave të trajnimit, krijimi i kushteve për realizimin e trajnimeve;  

 Kryerja e trajnimeve me audituesit e KLSH-së në lidhje me Udhëzuesin e Menaxhimit të 

Cilësisë; 

 Kohëzgjatja e trajnimit 3 ditë; 

 Grupet e trajnimit, 7 grupe, sipas departamenteve 

 I shtrirë në 4 javë, dy grupe në javë. 
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Muaji Maj, 2021 

 

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

Veprimtaritë, Maj 2021: 

 

 Përgatitja e temave të trajnimit, krijimi i kushteve për realizimin e trajnimeve;  

 Trajnime me auditues të të gjitha departamenteve të auditimit, mbi 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; 

 Gjithashtu, do të zhvillohen trajnime me auditues të të gjitha departamenteve të auditimit 

edhe për njohjen e bazës ligjore dhe akteve rregullative në fushën e koncesioneve, të 

aplikuara; 

 Grupet e trajnimit, 7 grupe, sipas departamenteve; 

 Kohëzgjatja e trajnimit 4 ditë; 

 I shtrirë në 4 javë, dy grupe në javë. 

 

Muaji Qershor, 2021 

 

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

Veprimtaritë, Qershor 2021: 

 

 Përgatitja e temave të trajnimit, krijimi i kushteve për realizimin e trajnimeve;  

 Kryerja e trajnimeve në drejtim të njohjes së legjislacionit për prokurimin publik dhe zbatimi 

i Manualit të Auditimit të Prokurimeve; 

 Grupet e trajnimit, 7 grupe, sipas departamenteve; 

 Kohëzgjatja e trajnimit, 4 ditë; 

 I shtrirë në 4 javë, dy grupe në javë. 
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Muaji Korrik 

 

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

Veprimtaritë, Korrik 2021: 

 

 Përgatitja e temave të trajnimit, krijimi i kushteve për realizimin e trajnimeve;  

 Kryerja e trajnimeve me audituesit e KLSH-së në lidhje me procedurat e auditimit në KLSH, 

si dhe me manualet e auditimit (financiar dhe përputhshmëria), në fokus: rsiku, materialiteti 

dhe opinioni i auditimit; 

 Periudha e trajnimit 3 ditë; 

 Grupet e trajnimit, 2 grupe, sipas tematikës; 

 

Muaji Gusht, 2021 

 

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

Gusht 2021: 

 

 Nuk janë planifikuar aktivitete, për shkak të: 

- Periudhës së pushimeve vjetore, gjë e cila kufizon pjesëmarrjen e audituesve në trajnime. 

- Pjesëmarrjes së audituesve, nga çdo departament në përgatitjen e Raportit të Buxhetit të Vitit 

2020, jo vetëm si pjesë e grupeve të auditimit në subjekte, por dhe si pjesë e grupeve të punës 

deparatamentale, për hartimin e pjesëve përkatëse të raportit të buxhetit. 
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Muaji Shtator, 2021 

 

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

Veprimtaritë, Shtator 2021: 

 

 Përgatitja e temave të trajnimit, krijimi i kushteve për realizimin e trajnimeve;  

 Kryerja e trajnimeve me tematika specifike, sipas departamenteve përkatëse; 

 Prezantimi në bazë departamentesh të dy auditimeve më të mira; 

 Grupet e trajnimit, 7 grupe, sipas departamenteve; 

 Kohëzgjatja e trajnimit, 2 ditë. 

 

 

Muaji Tetor, 2021 

 

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

Veprimtaritë, Tetor 2021: 

 

 Përgatitja e temave të trajnimit, krijimi i kushteve për realizimin e trajnimeve;  

 Trajnim mbi përdorimin e Sistemit Revzonë, qasje praktike; 

- Trajnim me audituesit e sapo rekrutuar dhe audituesit e rinj; 

- Trajnim me auditues të tjerë, sipas nevojave;  

 Grupet e trajnimit, 2 grupe; 

 Kohëzgjatja e trajnimit, 2 ditë. 
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Muaji Nëntor, 2021 

 

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 

Veprimtaritë, Nëntor 2021: 

 

 Përgatitja e temave të trajnimit, krijimi i kushteve për realizimin e trajnimeve;  

 Kryerja e trajnimeve me audituesit e KLSH-së në lidhje me ISSAI 4900 “Udhëzues mbi 

kornizën ligjore dhe kriteret që do të merren parasysh gjatë shqyrtimit të aspekteve të 

rregullshmërisë dhe ligjshmërisë në auditimin e përputhshmërisë”, por dhe njohja me 

standarde të reja apo të rishikuara nga INTOSAI; 

 Grupet e trajnimit, 2 grupe, sipas departamenteve; 

 Kohëzgjatja e trajnimit, 1 ditë. 

 

Muaji Dhjetor, 2021 

 

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

Veprimtaritë, Dhjetor 2021: 

 

 Përgatitja e evidencave, raporteve përmbledhëse mbi aktivitetet dhe trajnimet e kryera 

përgjatë vitit, evidencat në nivel departamental, si dhe për çdo auditues; 

 Përllogaritja  e nevojave për vitin 2022. 

 

Pjesë përbërëse e Planit të Zhvillimit të Integruar Profesional të KLSH-së, janë:  

 Plan-Veprimi, mbi zbatimin e Planit të Zhvillimit të Integruar Profesional, të KLSH-së; 

 Lista emërore e Trajnerëve të brendshëm të KLSH-së, e cila do të përditësohet sipas 

nevojave. 


