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Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

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

qytetarëve tek institucioni 

1.1 Prodhimin dhe 

shpërndarjen e fletë-

palosjeve, katalogëve dhe 

botimeve, me qëllim 

përcjelljen e mesazheve  

të auditimeve dhe të 

propozimeve të KLSH 

për përmirësimin e 

administrimit të fondeve 

publike. 

Irena Islami 

Elisa Metaj 

Departamentet e 

Auditimit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj-qershor 

2018,2019  

 

dhe 

 

Çdo vit pas botimit 

të Performancës së 

aktivitetit të 

institucionit në 

gjuhën shqipe dhe 

angleze. 

 

Buxheti i Shtetit Publikimi i Raportit të Performancës së 

institucionit në faqen e WEB-it (pas 

dorëzimit në Kuvendin e Shqipërisë në 

31 mars 2018 dhe në 31 mars 2019) dhe 

realizimi i botimeve në gjuhën shqipe dhe 

angleze, lidhur me aktivitetin e 

performancës së KLSH-së për vitet 

paraardhëse (2017 dhe 2018), të cilat u 

janë dorëzuar edhe deputetëve të 

Komisionit për Ekonominë dhe Financat. 

Ne zbatim të planit vjetor të botimeve, 

KLSH prodhon për çdo botim një 

fletëpalosje dhe çdo vit 2 katalogë ku 

përmblidhen materialet e botimeve të vitit 

respektiv, të cilët janë shpërndarë në 

aktivitetet e panaireve të librit dhe në 

aktivitete të tjera. 

Gjatë vitit 2018 janë publikuar 17 

fletëpalosje (me tirazh 50 kopje seicila) 

për cdo libër të botuar dhe gjatë vitit 

2019 janë publikuar 10 fletëpalosje (me 

tirazh 50 kopje seicila) për cdo libër të 

botuar. 
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Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

Publikimi i Raportit te Performancës së 

aktivitetit të institucionit në faqen zyrtare 

të KLSH-së : 

http://www.klsh.org.al/web/Raporti_Vjet

or_i_Performances_KLSH_2017_3452_1

.php 

http://www.klsh.org.al/web/performanca_

anglisht_compressed_copy_1_4490.pdf 

http://www.klsh.org.al/web/performaca_2

018_16_shtator_c10_compressed_1_517

5.pdf 

http://www.klsh.org.al/web/alsai_perform

aca_2018_en_3_tetor_c10_compressed_5

176.pdf 

(realizuar) 

1.2 Përcjelljen më fort dhe 

qartë të mesazheve 

kryesore të auditimeve 

dhe të propozimeve të 

KLSH për përmirësimin e 

administrimit të Buxhetit 

të Shtetit në mediat 

tradicionale, në gazetat 

dhe revistat kryesore, 

nëpërmjet shkrimeve të 

 

Të gjithë audituesit 

e Departamenteve 

të Auditimit dhe 

bashkëpunëtorët e 

KLSH-së 

 

Në vijimësi 

 Gjatë vitit 2018, shtypi i shkruar ka 

pasqyruar  raportet dhe deklaratat për 

shtyp të KLSH-së me një numër prej 786 

artikuj, njoftime, editoriale dhe komente 

analitike. Në fund të vitit 2018 KLSH ka 

qenë e pranishme në media me rreth 60 

kronika më shumë se në vitin 2017. 

Transparenca e veprimtarisë së KLSH-së 

po rritet nga viti në vit dhe ne jemi 

gjithnjë e më të hapur e bashkëpunues me 

http://www.klsh.org.al/web/Raporti_Vjetor_i_Performances_KLSH_2017_3452_1.php
http://www.klsh.org.al/web/Raporti_Vjetor_i_Performances_KLSH_2017_3452_1.php
http://www.klsh.org.al/web/Raporti_Vjetor_i_Performances_KLSH_2017_3452_1.php
http://www.klsh.org.al/web/performanca_anglisht_compressed_copy_1_4490.pdf
http://www.klsh.org.al/web/performanca_anglisht_compressed_copy_1_4490.pdf
http://www.klsh.org.al/web/performaca_2018_16_shtator_c10_compressed_1_5175.pdf
http://www.klsh.org.al/web/performaca_2018_16_shtator_c10_compressed_1_5175.pdf
http://www.klsh.org.al/web/performaca_2018_16_shtator_c10_compressed_1_5175.pdf
http://www.klsh.org.al/web/alsai_performaca_2018_en_3_tetor_c10_compressed_5176.pdf
http://www.klsh.org.al/web/alsai_performaca_2018_en_3_tetor_c10_compressed_5176.pdf
http://www.klsh.org.al/web/alsai_performaca_2018_en_3_tetor_c10_compressed_5176.pdf
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Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

audituesve të KLSH, si 

dhe kontributeve nga 

analistë dhe gazetarë të 

njohur, partnerë të KLSH. 

median. 

Gjatë periudhes së implentimit të 

strategjisë janë botuar 4 volume të 

botimit “Audituesit e KLSH-së në 

Shtypin e Përditshëm”, volumi IX, X, XI, 

dhe XII : 

http://www.klsh.org.al/web/audituesit_ne

_shtypin_e_perditshem_volumi_9_compr

essed_3706.pdf 

http://www.klsh.org.al/web/audituesit_ne

_shtyp_x_compressed_4494.pdf 

http://www.klsh.org.al/web/audituesit_ne

_shtyp_12_24_tetor_c10_compressed_51

70.pdf 

Shkrimet e audituesve përmbajnë gjithnjë 

e më shumë problematika konkrete që 

hasen shpesh në jetën e përditshme të 

qytetarit që merr shërbime publike, por 

dhe që janë më të mprehtat, të cilat janë 

evidentuar në auditimet e kryera prej tyre. 

Vetëm në volumin e fundit janë përfshirë 

52 shkrime të audituesve të KLSh-së. 

Për periudhën shtatë-vjeçare 2013-2019 

të gjithë audituesit e KLSH-së kanë 

http://www.klsh.org.al/web/audituesit_ne_shtypin_e_perditshem_volumi_9_compressed_3706.pdf
http://www.klsh.org.al/web/audituesit_ne_shtypin_e_perditshem_volumi_9_compressed_3706.pdf
http://www.klsh.org.al/web/audituesit_ne_shtypin_e_perditshem_volumi_9_compressed_3706.pdf
http://www.klsh.org.al/web/audituesit_ne_shtyp_x_compressed_4494.pdf
http://www.klsh.org.al/web/audituesit_ne_shtyp_x_compressed_4494.pdf
http://www.klsh.org.al/web/audituesit_ne_shtyp_12_24_tetor_c10_compressed_5170.pdf
http://www.klsh.org.al/web/audituesit_ne_shtyp_12_24_tetor_c10_compressed_5170.pdf
http://www.klsh.org.al/web/audituesit_ne_shtyp_12_24_tetor_c10_compressed_5170.pdf


5 

 

Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

botuar në total  764 artikuj në pothuajse 

të gjitha gazetat e vendit. Për të kuptuar 

dinamikën, mund të përmendim se për 

vitin 2019,  90 auditues kanë qenë 

prezentë pothuajse në të gjitha gazetat me 

122 shkrime.  

Gjatë vitit 2019, pothuajse për të gjitha 

auditimet e Departamentit të auditimit të 

Performancës ka pasë dalje në mediat 

vizive të njërit prej audituesve të grupit 

që ka realizuar auditimin. 

(realizuar) 

1.3 Afrimin më shumë të 

audituesve të rinj të 

talentuar për shkrime , të 

gazetarëve dhe ekspertëve 

të jashtëm të angazhuar 

pranë departamenteve të 

auditimit, për kuptimin 

prej tyre të mesazheve 

qendrore të auditimeve 

dhe përcjelljen e tyre në 

publik nëpërmjet një 

gjuhe të thjeshtë dhe të 

drejtpërdrejtë për 

qytetarin. 

 

Të gjithë audituesit 

e rinj të KLSH-së; 

Amantja Patozi 

 

Në vijimësi 

 Prezenca e audituesve të rinj të KLSH-së 

me shkrime në media. Për vitin 2019,  90 

auditues, prej të cilëve rreth 30% janë 

auditues të rinj, kanë qenë prezentë 

pothuajse në të gjitha gazetat me 122 

shkrime.  

Realizimi i Misioneve (workshope, 

trajnime) të projektit IPA 2013 me 

Auditues të Departamenteve të ndryshme 

të auditimit, lidhur me përmirësimin e 

raporteve të auditimit (2017 dhe 2018). 

Gjatë muajit të hapur të organizuar në 

KLSH gjatë muajit nëntor dhe dhjetor 

2018, auditues të rinj nga departamentet e 
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Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

auditimit referuan eksperiencën e tyre për 

fazat e ndryshme të procesit të auditimit 

në prani të gazetarëve dhe përfaqësuesve 

të OJF-ve. 

Botimi “Audituesit e KLSH-së në 

Shtypin e Përditshëm”, volumi IX, X, 

XI,XII(çdo 6 muaj). 

Kontrolli i Lartë i Shtetit organizoi ne 

datat 5-6 nëntor 2019 ne mjediset e 

Akademisë se Shkencave dhe ne mjediset 

e tij ne Tirane, Konferencën e Audituesve 

të rinj të KLSH-së “Young ALSAI”, me 

temë kryesore “Sfidat e Auditimit Publik 

në kontekstin e anëtarësimit të vendit në 

BE”. Në Konferencë referuan dhe 

paraqitën punimet e tyre 29 auditues të 

rinj të KLSH-së dhe punimet e  saj u 

ndoqën nga 100 pjesëmarrës. 

 

(realizuar) 

1.4 Organizimi i Muajit të 

hapur për qytetarët 

Drejt.Komunikimit

dhe 

Dep.Auditimit 

Nëntor 2017; 

Nëntor 2018; 

Nëntor 2019 

  “Muaji i Hapur” për qytetarët, zhvilluar 

gjatë tre viteve të fundit u dha mundësinë 

qytetarëve të vizitonin cdo ditë 

institucionin, të njiheshin më nga afër me 

historikun e tij dhe të mund të merrnin 
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Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

përgjigje për cdo auditim, qoftë ai edhe 

në proces, nga audituesit e KLSH-së. 

Muaji i hapur për vitin 2017 u realizua në 

periudhën 6 nëntor -11 dhjetor 2017 dhe 

janë realizuar 49 aktivitete. 

Në linkun e mëposhtëm mund të gjeni të 

gjithë informacionin për muajin e hapur 

2017:  

http://www.klsh.org.al/web/2017_3577_1

.php 

Muaji i hapur për vitin 2018 u realizua në 

periudhën 25 tetor-14 dhjetor 2018. 

Në linkun e mëposhtëm mund të gjeni të 

gjithë informacionin për muajin e hapur 

2018 :  

http://www.klsh.org.al/web/2018_3578_1

.php 

 

Në linkun e mëposhtëm mund të gjeni të 

gjithë informacionin për muajin e hapur 

2019 (1 nëntor- 5 dhjetor 2019) :  

http://www.klsh.org.al/web/2019_4102_1

http://www.klsh.org.al/web/2017_3577_1.php
http://www.klsh.org.al/web/2017_3577_1.php
http://www.klsh.org.al/web/2018_3578_1.php
http://www.klsh.org.al/web/2018_3578_1.php
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Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

.php 

(realizuar) 

1.5 Në kuadër të rritjes së 

transparencës së 

aktivitetit të KLSH-së, të 

gjitha informacionet për 

aktivitetet e zhvilluara 

brenda dhe jashtë vendit 

të bëhen publike; 

Të gjitha 

vendimet/raportet e 

auditimeve të jenë 

transparente për publikun. 

 

Departamentet e 

Auditimit; 

Drejtoria e 

Komunikimit 

Gjatë gjithë 

periudhës (në 

vijimësi) 

 

  

Faqja e WEB-it të KLSH-së është një 

dritare, në të cilën të interesuarit mund të 

gjejnë informacione të shumta për 

aktivitetin e KLSH-së dhe veçanërisht për 

raportet e auditimet.  

Faqja zyrtare ka përgjegjësine që t’u 

ofrojë informacione dhe shërbime të 

gjitha shtresave të komunitetit, si dhe të 

minimizojë efektet e “ndarjes dixhitale”, 

me qëllim që të gjithë qytetarët të kenë 

akses të njëjtë në shërbime dhe 

informacionet online. Në mënyrë të 

veçantë faqja zyrtare e KLSH-së ofron 

informacion të mjaftueshëm, përmban 

informacion të saktë të përditësuar, është 

e dizenjuar mirë, duke marrë në 

konsideratë standarde dhe siguron akses 

për një numër të madh të përdoruesve.  

Faqja zyrtare e KLSH-së përditësohet për 

të gjitha aktivivitetet e zhvilluara brenda 

dhe jashtë vendit dhe në rubrikën 

“Informacione” gjenden të gjitha 

aktivitetet e realizuara nga KLSH, për 

periudhën raportuese. 
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Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

Kontrolli i Lartë i Shtetit në vitet e fundit, 

me qëllim rritjen e transparencës ndaj 

publikut ka vendosur në WEB e KLSH-

së pothuajse të gjitha Vendimet e 

Auditimit, 153 auditime nga 156 të 

realizuara në vitin 2017 (98%); 167 

vendime auditimi nga 173 auditime të 

realizuara gjatë 2018 (97%), 6 vendime 

nuk janë vendosur sepse janë 

konfidencialë; janë vendosur 124 

vendime auditimi nga 140 auditime të 

realizuara gjatë vitit 2019, pjesa tjetër e 

vendimeve nuk janë vendosur sepse janë 

konfidencialë. Janë vendosur gjithashtu 

edhe raportet respektive të auditimit. 

(realizuar) 

1.6 Organizimi i 

Konferencave Vjetore 

Shkencore të KLSH-së 

Kryetari; 

Drejt.Komunikimit 

Tetor 2017; 

Prill 2018 (Kuvajt); 

Dhjetor 2018; 

Vjeshtë 2019 

 Në datat 11 -13 tetor 2017, në Tiranë, në 

Tirana International Hotel u zhvillua 

konferenca e 14-të Ndërkombëtare e 

Kontabilitetit. Konferenca u realizua si 

një bashkëpunim mes Fondacionit të 

Kontabilitetit për Bashkëpunim 

Akademik të Turqisë, Fakultetit 

Ekonomik të Universitetit të Tiranës, 

Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe Gjykatës 

Turke të Llogarive. 

Në datat 09-11.04.2018, në qytetin e 

Kuvajtit, zhvilloi punimet Konferenca 
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Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

Shkencore e përbashkët mes KLSH dhe 

Byrosë së Auditimit Shtetëror të Kuvajtit 

me temë “Auditimi me bazë risku”. 

 

14 Dhjetor 2018 u realizua Konferenca 

Kombëtare KLSH dhe IDM, me temë 

“Për një autoritet Kombëtar Anti-

korrupsion të gjithëpranuar dhe 

mirëvendosur në sistemin e qeverisjes”. 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit organizoi ne 

datat 5-6 nëntor 2019 ne mjediset e 

Akademisë se Shkencave dhe ne mjediset 

e tij ne Tirane, Konferencën e Audituesve 

të rinj të KLSH-së “Young ALSAI”, me 

temë kryesore “Sfidat e Auditimit Publik 

në kontekstin e anëtarësimit të vendit në 

BE”.Në Konferencë referuan dhe 

paraqitën punimet e tyre 29 auditues të 

rinj të KLSH-së dhe punimet e  saj u 

ndoqën nga 100 pjesëmarrës. 

Në datën 12 maj 2020 është njoftuar 

zyrtarisht zhvillimi i Konferencës së VII-

të Vjetore Shkencore të KLSH-së me 

temë :  “Objektivat e Kombeve të 

Bashkuara për zhvillillimin e 
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Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

Qëndrueshëm 2030 dhe Shqipëria”. 

(realizuar) 

1.7 Organizimi i Analizave 

vjetore të punës së 

Departamenteve dhe të 

institucionit, të cilat do të 

jenë të hapura për mediat 

dhe për qytetarët. 

Të gjitha strukturat 

e KLSH-së. 

 

Shkurt 2018; 

Shkurt 2019 

 

 Analiza vjetore e institucionit dhe 

Analizat e Departamenteve, ashtu sikurse 

edhe në vitet e shkuara, edhe për vitet 

2017 dhe 2018 u zhvilluan në prani të 

medias, të organizatave te shoqërisë 

civile, të ekspertëve të jashtëm, 

akademikëve, studentëve, etj (analiza 

vjetore e punës për vitin 2017, u realizua 

në Shkurt 2018 në Universitetin 

“Aleksansër Moisiu”, Durrës dhe analiza 

vjetore për vitin 2018 u realizua në shkurt 

2019 në ambientet e KLSH-së). 

 (realizuar) 

1.8 Pjesëmarrja KLSH-së me 

kolanën e botimeve të saj 

ne Panairin e Librit. 

Drejtoria e 

Komunikimit 

Nëntor 2017, 2018, 

2019 

 KLSH u paraqit me 77 botime në Nëntor 

2017 në panairin Klik Exspo Group. 

Në nëntor 2018, KLSH mori pjesë në 

panairin Klik Exspo Group, në të cilin u 

paraqit me 95 botime. 

Në datat 13-17 nëntor 2019, Kontrolli i 

Lartë i Shtetit mori pjesë në edicionin e 

XXIItë të Panairit të Librit, në Tiranë, 

duke shënuar kështu për të shtatin vit 

radhazi një pjesëmarrje dinjitoze, duke u 
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Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

paraqitur me 109 botime përkundrejt 17 

botimeve të vitit 2013, kur mori pjesë për 

herë të parë në këtë panair.  

(realizuar) 

2 Shtimi i mjeteve të komunikimit të jashtëm të KLSH-së me qytetarët dhe grupet e ndryshme të interesit me qëllim rritjen e 

nivelit të ndërgjegjësimit të publikut 

2.1 Caktimin e një 

koordinatori për 

marrëdhëniet me 

publikun dhe qytetarin 

pranë çdo departamenti 

auditimi; 

Amantja Patozi Brenda muajit 

dhjetor 2017 

 

 
Janë caktuar koordinatorët për 

marrëdhëniet me publikun dhe qytetarin 

pranë çdo departamenti auditimi, në 

mënyrë që mesazhi i auditimeve të  jetë i 

qartë, i thjeshtë, dhe i 

kuptueshëm(miratuar në datën 

22/12/2017 nga Sekretari i Përgjithshëm). 

 

(realizuar) 

2.2 Hapjen dhe mirëmbajtjen 

e një faqeje në rrjetet 

sociale (Facebook, 

Twitter, etj.) për 

institucionin; 

 

Elisa Metaj; 

Aldo Kita; 

Elsona Papadhima; 

Koordinatorët e 

Dep.të Auditimit 

  Janar 2019   

KLSH  është duke punuar për hapjen e 

profilit të institucionit në Facebook, duke 

ndjekur shembullin e suksesshëm të 

Departamentit te Auditimit të 

Performances, në mënyrë që të bëjë të 

njohur në një masë më të madhe të 

qytetarëve, kryesisht tek të rinjtë, 

misionin, vizionin dhe gjetjet e KLSH-së. 
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Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

(në proces) 

2.3 Ristrukturimin dhe 

përditësimin e Faqes 

zyrtare të KLSH 

www.klsh.org.al, duke 

vendosur dritare të reja të 

komunikimit interaktiv 

dhe të drejtpërdrejtë me 

qytetarin. 

Kozma 

Kondakciu; 

Elisa Metaj; 

Sektori IT; 

Departamentet e 

Auditimit. 

Në vijimësi  
 Në mënyrë të veçantë faqja 

zyrtare e KLSH-së ka zhvilluar 

objektiva të qarta, ofron 

informacion të mjaftueshëm dhe 

siguron akses për një numër të 

madh të përdoruesve. Nëpërmjet 

faqes zyrtare qytetarët mund të 

përcjellin shqetësimët dhe ankesat 

e tyre në cdo kohë; 

 Cdo tre muaj përgatitet Buletini 

statistikor i auditimeve dhe 

publikohet menjëherë në faqen 

zyrtare (katër buletinë janë 

realizuar përgjatë vitit 2017, katër 

përgjatë 2018 dhe tre të tillë janë 

realizuar për vitin 2019); 

 KLSH publikon në faqen e saj 

zyrtare të gjithë librat e kolanës së 

saj të botimeve.  

 Raporti i Performancës së 

aktivitetit të KLSH-së është i 

vendosur në WEB-in e 

http://www.klsh.org.al/
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Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

institucionit në gjuhën shqipe dhe 

angleze.  

 Raporti i zbatimit të Buxhetit 

Faktit vendoset me menjëherë në 

WEB, pas dorëzimit në Kuvendin 

e Shqipërisë. 

(realizuar) 

2.4 Organizim i leksioneve të 

hapura me studentë të 

Universiteteve të 

ndryshme të vendit me 

qëllim njohjen e tyre me 

misionin dhe rolin e 

institucionit, si dhe 

bashkëpunimi me 

organizata të Shoqërisë 

Civile me qëllim rritjen e 

mundësive të 

komunikimit me grupe të 

ndryshme të shoqërisë. 

Departamentet e 

Auditimit; 

Drejtuesit e 

KLSH-së; 

Drejtoria e 

Komunikimit. 

Pranverë 2018; 

Në vijimësi 

 Në datën 27 Mars 2018, me ftesë të  

Fakultetit të Biznesit të Universitetit të 

Durrësit “Aleksandër Moisu”, u 

organizua aktiviteti me temë “Auditimi i 

performancës dhe domosdoshmëria për 

njohje praktike të kësaj fushe”. 

Aktivitete të tilla janë realizuar gjatë 

gjithë vitit, veçanërisht gjatë analizës 

vjetore të vitit 2017, realizuar  në muajin 

shkurt 2018, si edhe gjatë analizës vjetore 

të vitit 2018, realizuar në shkurt të 2019. 

Një theks i vevantë këtyre aktiviteteve u 

është dhënë edhe gjatë zhvillimit të 

aktiviteteve të Muajit të Hapur,  zhvilluar 

gjatë muajve nëntor – dhjetor 2017, 2018 

dhe 2019. 

Ky bashkëpunim është pjesë edhe e 
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Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

marrëveshjeve të bashkëpunimit që 

Kryetari i KLSH-së ka nënshkruar me 

Universitete të ndryshme. Vetëm gjatë 

vitit 2019 janë nënshkruar tre të tilla me : 

Universitetin “Logos”, ‘Albanian 

University” dhe Universitetin ‘Luigj 

Gurakuqi”në Shkodër. 

Gjatë vitit 2019 KLSH ka bashkëpunuar 

me Qendrën për Emancipimin Ekonomik 

të Medias (UNECEM) dhe si rezultat i 

këtij bashkëpunimi janë publikuar 9 

numra të gazetës elektronike “Auditi për 

qytetarin” në gjuhën shqipe dhe në 

gjuhën angleze. Gazeta elektronike 

“Auditi për Qytetarin” ka sjellë në 

mënyrë periodike, me një gjuhë të 

thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë, gjetjet dhe 

rekomandimet e auditimeve më të 

rëndësishme të KLSH-së gjatë vitit 2019. 

                                          (realizuar) 

3 Promovimi i rezultateve të auditimit të KLSH për të transmetuar tek opinioni publik rezultatet dhe dobitë e institucionit në 

përmirësimin e qeverisjes, përmes luftës kundër korrupsionit 

3.1 
KLSH do të garantojë 

cilësinë e mesazhit të 

Drejtorët e 

Përgjithshëm; 

Sekretari i 

Në vijimësi  
 Përgatitja e njoftimeve për shtyp 

është realizuar nga drejtuesit dhe 
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Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

përcjellë në publik, në 

mënyrë që ai të jetë i 

qartë, i thjeshtë, tërheqës 

dhe i goditur.  

Përgjithshëm; 

Drejt. e Dep. të 

Auditimit dhe 

audituesit. 

 

audituesit më të mirë, për 

auditimet sensitive dhe me 

rëndësi për qytetarin, të cilët i 

janë bërë të njohur publikut 

përmes medias së shkruar dhe 

vizive, si edhe WEB-it të KLSH-

së. Gjatë vitit 2019, shtypi i 

shkruar ka pasqyruar  raportet dhe 

deklaratat për shtyp të KLSH-së 

në një numër prej 336 artikuj, 

njoftime, editoriale dhe komente 

analitike; 

 Gjatë vitit 2017, 2018 dhe 2019, 

KLSH ka vendosur në WEB, në 

kuadër të rritjes së transparencës 

vendimet e plota të Kryetarit të 

KLSH-së për auditimet e 

realizuara përgjatë viteve.  

 Në faqen zyrtare të KLSH 

gjenden të gjitha raportet që janë 

hartuar dhe përgatitur nga KLSH 

gjatë viteve të implementimit të 

strategjisë, 2017, 2018 dhe 2019 

si Raporti i Performancës së 

institucionit, Raporti i Auditimit 

të Zbatimit të Buxhetit, Buletinët 

Statistikorë, etj. 



17 

 

Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

 Prezencë e audituesve të KLSH-

së veçanërisht nga Departamenti i 

Auditimit të Performancës në disa 

media vizive si Top Channel dhe 

TV të tjera, me qëllim informimin 

e publikut në mënyrë të 

drejtpërdrejtë me rezultatet e 

auditimeve të përfunduara. 

                                          (realizuar) 

3.2 Nënshkrimi i 

Memorandumit të 

mirëkuptimit me USAID 

për Projektin 

“Transparenca në 

sistemin shëndetësor në 

Shqipëri”. 

Drejtoria e 

Komunikimit; 

USAID 

Tetor 2017  Nënshkruar  marrëveshja me USAID-in 

në datën 3 Tetor 2017 nga Kryetari i 

KLSH-së, z.Bujar Leskaj dhe Drejtoresha 

e USAID, zj. Catherine Johnson. 

(realizuar) 

3.3 Organizimi i një trajnimi 

të përbashkët, në kuadër 

të projektit të pikës 3.2 

me përfaqësues të 

Institutit Shqiptar të 

Shkencës  me temë 

“Përdorimi i të dhënave 

dhe algoritmi i Flamujve 

të kuq, Instrumente për 

Transparencë dhe Anti-

korrupsion”. 

 

Drejtoria e 

Komunikimit; 

Auditues të 

KLSH-së; 

Përfaqësues të 

Insititutit Shqiptar 

të Shkencës (Open 

Data) 

Gjashtë mujori i 

parë i vitit  2018 

 Në datën 29-30 mars 2018, auditues të 

KLSH-së morën pjesë në trajnimin 

“Përdorimi i të dhënave dhe Algoritmi i 

Flamujve të kuq,Instrumente për 

Transparencë dhe Anti-Korrupsion”.  

(realizuar) 
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Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

3.4 Organizimi i një trajnimi  

të përbashkët, në kuadër 

të projektit të pikës 3.2 

me përfaqësues të OJF që 

punojnë në fushën e 

shëndetësisë. 

Drejtoria e 

Komunikimit; 

Përfaqësues të 

projektit; 

Auditues të 

KLSH-së; 

Tre mujori i parë i 

vitit  2018 

 Në bashkëpunim me projektin e USAID-

it “Transparenca në sistemin 

shëndetësor”, Kontrolli i Lartë i Shtetit 

zhvilloi në datën 28 shkurt 2018, një  

takim informues lidhur me Auditimet e 

KLSH-së, të realizuara në vitet e fundit, 

me fokus në sistemin e shëndetësisë. 

Të pranishëm në ketë aktivitet ishin dhe 

përfaqësues të  Organizatave të Shoqërisë 

Civile dhe të profesionistëve të fushës si : 

Shoqata e Kujdesit Shëndetësor- Familjar 

(Korcë), Fondacioni Spitalor i Nënës dhe 

Fëmijës, Shoqata e fëmijëve dhe të rinjve 

me diabet, Shoqata Shqiptare e PLHA, 

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe 

Zhvillimin, Qendra për Transparencë dhe 

Informim të Lirë, Integrimi Urban, 

Revista “Monitor”, Partners 

AlbaniaBIRN, G&G Group, Këshilli 

Kombëtar i Kontabilitetit, auditues të 

KLSH-së,etj.       

                                             (realizuar) 

3.5 Dhënien e kontributit të 

gazetarëve të njohur, të 

partnerëve nga shoqëria 

civile, për tema të 

caktuara ose 

Drejtoria e 

Komunikimit; 

Bashkëpunëtorët e 

KLSH-se dhe OJF-

të që KLSH ka 

Në vijimësi  Në kuadër të Memorandumit të 

Mirëkuptimit midis Kontrollit të Lartë të 

Shtetit dhe USAID për “Transparencën 

në Sistemin Shëndetësor”, në datat 30-31 

tetor, 2 dhe 6 nëntor 2017, KLSH mori 



19 

 

Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

“kryemesazhe” të 

institucionit, në formën e 

pjesëmarrjes së 

drejtpërdrejtë në 

përgatitjen e mesazhit ose 

nëpërmjet takimeve me 

grupe të interesit, me anë 

të opinioneve, 

editorialeve, workshop-

eve, prononcimeve në 

emisione të ndryshme. 

marrëveshje . pjesë në trajnimin dhe seminaret me temë 

“Korrupsioni në Sistemin Shëndetësor” 

dhe “Auditimi i Performancës në 

Sektorin Shëndetësor”. Trajnimet u 

organizua nga USAID dhe morën pjesë 

përfaqësues të institucioneve si KLSH, 

ILDKPKI, Avokati i Popullit, Ministria e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, si 

dhe përfaqësues nga shoqëria civile. 

 

Konferenca Kombëtare organizuar nga 

KLSH dhe nga Instituti për Demokraci 

dhe Ndërmjetësim(IDM), në datën 14 

dhjetor 2018, “Për një autoritet 

Kombëtar Anti korrupsion të 

gjithëpranuar dhe mirëvendosur në 

sistemin e qeverisjes”. 

 

(pjesërisht dhe në vijimësi) 

  

4 Shtimi i komunikimit dhe ndërveprimit të KLSH-së me qytetarin, nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në aktivitetet 

dhe tryezat e rrumbullakëta 

4.1 Qytetarët duhet të 

përfshihen gjithnjë e më 

shumë në çështjet e 

auditimit. Ata mund të 

ofrojnë indicie apo 

Drejtoria e 

Komunikimit; 

Departamentet e 

Auditimit 

Në vijimësi  Qytetarët gjithnjë e më shumë po 

përfshihen në çështjet e auditimit. Ata në 

disa raste janë bërë  “pjesëmarrës” në 

auditimet e KLSH-së, duke ofruar indicie 

apo opinione për një sërë çështjesh apo 
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Nr. Objektivi Personi/personat 

përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 

Shënime/Statusi i Implementimit 

opinione për një sërë 

çështjesh apo fushash 

problematike. 

fushash problematike.  

Indiciet e qytetarëve për problematika të 

ndryshme janë marrë në konsideratë nga 

KLSH ose në auditimet në proces (kur ka 

qenë e mundur) ose në auditimet që do të 

zhvillohen në këto subjekte në periudhat 

në vijim (në funksion të planit të 

auditimeve të institucionit).  

 

Për këtë objektiv, KLSH si rezultat i 

bashkëpunimit me USAID në projektin 

“Transparenca në sistemin Shëndetësor 

(implementuar në periudhën mars 2017-

korrik 2019),  ka zhvilluar dhe ka hapur 

dritare të reja komunikimi. Aksesi 

qytetarëve në informacion është rritur 

nëpërmjet futjes së disa zgjidhjeve 

teknologjike për sistemin e ankesave nga 

qytetarët, si dhe përdorimin me 

efektivitet të të dhënave të hapura dhe 

treguesve të alarmit të kuq. Këto 

instrumente, për fusha me risk të lartë për 

korrupsion kanë qenë instrumentet 

konkretë të zhvilluara nëpërmjet këtij 

projekti, të cilat vijojnë të ndihmojnë në 

rritjen e transparencës së institucionit, 
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përgjegjës 

Koha e zbatimit Fondet e 

duhura për 

zbatim 
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duke qenë më të hapur dhe më të 

përgjegjshëm ndaj qytetarit. 

Konkretisht në faqen zyrtare të KLSH 

gjenden 4 nyje të reja komunikuese mes 

publikut dhe stafit të KLSH-së. Vendosja 

dhe zhvillimi i instrumentave ICT si më 

poshtë:  

 Mekanizimi i Ankesave 

 Red Flags 

 Data Mining 

 Open Data 

(realizuar) 

      

5 Konsolidimi i pjesëmarrjes së audituesve në opinion-dhënien në median e shkruar dhe kalimi gradual drejt dhënies së 

opinionit në emisionet televizive 

5.1 Koordinatorët e 

marrëdhënieve me 

publikun dhe qytetarin 

pranë secilit departament 

auditimi do të kenë 

detyrën e raportimit për 

prurjet në median e 

Koordinatorët e  

Departam. të 

Auditimit; 

Drejtoria e 

Komunikimit; 

Dep.Metodologjisë 

dhe i sigurimit të 

cilësisë. 

Në vijimësi  Koordinatorët e përcaktuar nga Drejtorët 

e Departamenteve të Auditimit trajtojnë 

letrat e qytetarëve (ankesat) dhe 

përgatisin Raportet dhe Vendimet e 

Auditimeve për web. Gjithashtu,  

auditues të përfshirë në auditime me tema 

dhe gjetje të rëndësishme përgatisin 

njoftimet për shtyp. 
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duhura për 

zbatim 
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shkruar të audituesve të 

departamentit, si dhe një 

plan(aty ku është e 

mundur) për temat që 

audituesit e 

departamenteve  

mendojnë të trajtojnë në 

periudhën e ardhshme. 

Për audituesit dhe 

koordinatorët do të 

organizohen trajnime 

lidhur me mënyrën e 

përcjelljes së rezultateve 

të auditimit në media. 

Kontributi i audituesve dhe drejtuesve të 

KLSH në median e shkruar është kthyer 

tashmë në pjesë të punës së tyre të 

përditshme. Për periudhën shtatë-vjeçare 

2013-2019 të gjithë audituesit e KLSH-së 

kanë botuar në total 764 artikuj në 

pothuajse të gjitha gazetat e vendit. 

Shkrimet e audituesve janë botuar në XII 

volume (volumi i XII u botua gjatë vitit 

2019) dhe përfaqësojnë fytyrën e punës 

sonë audituese për gjetje dhe 

problematika të dala gjatë auditimit duke 

i shërbyer drejtpërsëdrejti qytetarit. 

Drejtuesit dhe Audituesit e KLSH-së 

kanë qenë prezent në media, vecanërisht 

audituesit e Departamentit të Auditimit të 

Performancës, lidhur me problematikat e 

dala nga auditimet e zhvilluara, por nuk 

është arritur ende të realizohet pwr tw 

gjitha Depatamentet e auditimit.  

 (realizuar dhe në vijimësi) 

 

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

auditimit 

6.1 Strategjia e Komunikimit 

2017 - 2019 parashikon 

një mbështetje të fortë në 

Kozma 

Kondakciu; 

Elisa Metaj; 

  KLSH ka zhvilluar dhe implementuar 

sisteme të avancuara të teknologjisë së 

informacionit në kuadër të modernizimit 
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përdorimin e internetit, 

mediave sociale duke 

përdorur shpesh, 

intensivisht dhe në 

mënyrë të përsëritur faqen 

e KLSH në internet, 

hapjen e një llogarie në 

rrjetet sociale si facebook, 

Twitter, etj. 

Aldo Kita; 

Departamentet e  

Auditimit 

institucional: 

 Përdorimi i modulit Intranet të 

platformës informatike të KLSH-

së. Ky modul është një platformë 

që funksionon si një rrjet 

kompjuterik i brendshëm, i cili 

shërben për të shkëmbyer 

informacione, dokumente dhe 

materiale të tjera që lidhen me 

detyrat funksionale, midis stafit 

auditues dhe administrativ të 

institucionit dhe ky modul 

funksionon duke zbatuar të gjithë 

kuadrin rregullator të institucionit. 

Aktualisht, me qëllim ofrimin e 

mbështetjes në kushte optimale të 

komunikimit të brendshëm 

institucional dhe ndjekjen e 

zbatimin e standardeve më të larta 

ndërkombëtare, KLSH po punon 

në drejtim të ri-dizenjimit dhe ri-

organizimit të këtij moduli, duke 

shfrytëzuar burimet njerëzore dhe 

logjistike të brendshme. 

 Që në fillim të vitit 2018 dhe gjatë 

vitit 2019, KLSH përvec Intranetit 

ka implementuar me sukses 

Sistemin e Informacionit për 
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Mbështetjen dhe Menaxhimin e 

Proceseve të Auditimit, të 

mbështetur në teknologji 

moderne Microsoft Hyper-V, 
duke ofruar facilitete në përdorim 

dhe siguri të lartë në drejtim të 

konfidencialitetit, integritetit dhe 

disponueshmërisë së 

informacionit.Ky sistem ka 

shërbyer dhe vazhdon të shërbejë 

si një mjet shumë i dobishëm për 

mbështetjen e procesit kryesor të 

institucionit, procesin e auditimit. 

 Ky sistem funksionon si një bazë 

të dhënash modulare, dhe është 

tepër i adaptueshëm në varësi të 

nevojave të institucionit. Vlera e 

shtuar e këtij sistemi në kuadër të 

komunikimit të brendshëm 

qëndron në faktin se ai u jep 

mundësinë audituesve të KLSH-

së ta aksesojnë atë nga çdo pajisje 

elektronike që ka akses në 

internet, duke i garantuar siguri 

maksimale, ç’ka tejkalon çdo 

pengesë të mundshme në 

komunikim. 

 Sistemi i Informacionit për 
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zbatim 
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Mbështetjen dhe Menaxhimin e 

Proceseve të Auditimit, i 

integruar me postën elektronike 

si dhe me modulin Intranet, 

kanë ofruar mundësi të mëdha, të 

cilat janë shfrytëzuar 

maksimalisht nga institucioni, në 

kuadër të komunikimeve të 

brendshme, duke i dhënë mundësi 

audituesve të KLSH-së të 

shkëmbejnë dhe menaxhojnë një 

aset tepër të rëndësishëm të 

institucionit, informacionin. 

KLSH  është duke punuar për hapjen e 

profilit të institucionit në Facebook, duke 

ndjekur shembullin e suksesshëm të 

Departamentit te Auditimit të 

Performances, në mënyrë që të bëjë të 

njohur në një masë më të madhe të 

qytetarëve, kryesisht tek të rinjtë, 

misionin, vizionin dhe gjetjet e KLSH-së. 

                    (pjesërisht dhe në vijimësi) 

 


