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MONITORIMI I STRATEGJISË SË ZHVILLIMIT 2018 -2022 & 

I PLANIT TË VEPRIMIT TË SZH PËR VITIN 2019 
 

Viti 2019 shënon vititn e dytë në procesin e monitorimit të Strategjië së Zhvillimit të Kontrollit të Lartë të 
Shtetit (SZH) për periudhën 5 vjeçare 2018–2022, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së me nr. 
229, datë 31.12.2017, e cila kornizon drejtimet kryesore të zhvillimeve institucionale, mbështetur në Planin 
e Veprimit dhe Monitorimit (PVMS), miratuar nga Kryetari i KLSH-së me nr. 1353/4 prot., datë 24.04.2018. 
SZH & PVMS derivojnë në: 
 3 qëllime apo pritoritete strategjike;  
 21 objektiva të specifikuara për secilin nga qëllimet, të cilat nga ana e tyre suportohen dhe 

mbështetn nga një rrjet prej 
 73  aktivitetesh, ndërmarrja e të cilave  do të mundësojë arritjen e objektivave dhe realizimin e 

qëllimeve strategjike në periudhat e ardhshme.  
Monitorimi i implementimit të Strategjisë së Zhvillimit, është konsideruar si mekanizëm efektiv me anë të të 
cilit, KLSH ndjek në mënyrë sistematike progresin, duke marrë siguri se po ecën në drejtim të objektivave 
të vendosura dhe njëkohësisht të ketë  informacion të rëndësishëm për vendimmarrje efektive dhe në kohë.  
Nëpërmjet monitorimit është realizuar vlerësimi dhe matja e nivelit aktual të Indikatorëve të Performancës 
kundrejt parashikimeve çka i ka shërbyer KLSH  për:   
  

 Të siguruar informacion të përditësuar për progresin e Strategjisë në përgjithësi (Indikatorë të situatës)  
 Për të identifikuar në kohë, vështirësitë apo risqet e mundshme që cënojnë arritjen e objektivave 

(Indikatorë Paralajmërues)  
 Vendimmarrje më të mirë dhe përgjigje në kohë ndaj sfidave (Indikatorë të Politikave)  
 Krijuar dhe forcuar bashkëpunimin efektiv ndërmjet gjithë strukturave të KLSH-së  
 Për të mbajtur efektiv dhe real implementimin e Parimit të Transparencës, përmes komunikimit të 

rezultateve të KLSH për publikun, Parlamentin dhe komunitetin e palëve të interesit.   
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Rezultatet e këtij monitorimi tregojnë se për vitin 2019, i cili është dhe viti i dytë i implementimit të Strategjisë 
së Zhvillimit 2018-2022, objektivat e parashikuar përgjithësisht janë realizuar ose në proces intensiv 
zbatimi në një shkallë të gjerë.   
Plani i Veprimit ka parashikuar në total prej 73 aktivitetesh dhe masash që janë parashikuar të ndërmerren 
gjatë vitit 2019 si dhe për t’u zbatuar për çdo vit përgjatë implementimit të Strategjisë. Vlerësimi i treguesve 
të arritur paraqitet në nivelet sa më poshtë:   
 
ABSTRAKT: 
 
 3 Qëllimet Strategjike të kësaj matrice po ndiqen dhe përparojnë në mënyrë frontale sipas 

priotriteteve të strategjisë dhe hapave e grafiqeve kohore të përcaktuara në Plan Veprimin e 
Monitorimit të vazhdueshëm të Strategjisë. 

 Realizimi në nivel Oobjektivash, ka shënjuar progres, pasi  21 Objektivat specifike që  ushqejnë 
Qëllimet Strategjike, janë realizuar ose janë në proces realzimi në secilin prej këtyre blloqeve. 

 Realizimi në nivel Aktivitetesh apo Nënobjektivash, është në nivel të kënaqshëm, pasi nga 73 
Nënobjektiva që inkuadrohen brenda 21 objektivave themelore specifike, janë realizuar ose 
janë në proces realizimi të grafikuar 95 % e tyre  

 4 akivitete janë parashikuar në Planin e Veprimit dhe Monitorimit (PVMS), miratuar nga Kryetari i 
KLSH-së me nr. 1353/4 prot., datë 24.04.2018.për tu realizuar pas vitit 2020, por 2 prej tyre janë 
avancuar dhe plotësuar deri në fund të vitit 2019, përkatësisht aktivitetet me nr. 1/5/6; 1/6/2; 3/2/1 dhe 
3/2/2. 
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 Tabela nr.1:  Statusi i aktiviteteve të Strategjisë për vitin 2019 per gjithë planin e konsoliduar (me tre synimet prioritare)   
 Burimi: KLSH  

Aktivitetet e realizuara kanë synuar arritjen e objektivave strategjikë të lidhur me forcimin dhe plotësimin e 
kuadrit ligjor dhe metodologjik për të siguruar që veprimtaria audituese të zhvillohet në përputhje me k 

ërkesat e Standardeve të INTOSAI-t, duke punuar njëkohësisht në dy dimensione paralele: fuqizimi dhe 
rritja e pavarësisë së institucionit dhe formimi i një portofoli të lartë profesional të auditimit publik.  

Për këtë qëllim dhe aktivitetet e parashikuara kanë synuar përmbushjen e objektivave: Zhvillimin e 
politikave, rregullave dhe metodikave në mbështetje të zbatimit të Standardeve të Auditimit, aplikimin e tyre 
në praktikë duke i bërë pjesë thelbësore të punës audituese si dhe përditësimin dhe përmirësimin e tyre. 
Një konceptim i tillë ka siguruar që arritja e objektivave të realizohet si në formë ashtu dhe në përmbajtje.   

 Statusi i  

aktiviteteve  

Numri i 

aktiviteteve 

 Realizmi 

në % 

 

 Aktivitete Gjithsej sipas 

SZH. Nga këto 
73  100% 

 A: Për raportim te 

përvitshëm 

   

1 Aktivitete të realizuara 

plotësisht  
54  74.% 

2 Aktivitete të realizuara 

pjesërisht  
16  22% 

3 Aktivitete të pa realizuara  1  1.4 % 

 B: Të planifikuara pas 

v.2020 
2  2,6 % 
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KLSH ka miratuar Planin e Zhvillimit Strategjik për periudhën 2018-2022. Në një shtrirje të gjerë, dokumenti bazohet mbi 

rezultatet e Projektit të Binjakëzimit - qëllimet dhe objektivat strategjike lidhen drejtpërsëdrejti me përvojat dhe rezultatet e 

Projektit. 
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Qëllimet Strategjike 
 të KLSH-së 

Diapazoni/ Fushështrirja 
e qëllimeve strategjike  

Qëllimi 1: Rritja e ndikimit të punës së auditimit nëpërmjet 6 E-ve 
(ekonomi, efiçiencë, efektivitet, etikë, mjedis dhe energji). 

Përmirësimi i metodologjisë së auditimit dhe përshtatja e tij me 
standardet ISSAI, si dhe me praktikat më të mira të BE-së, duke 
përfshirë auditimin e TI., auditimin e performancës, auditimin financiar 
dhe të përputhshmërisë, kontrollin dhe sigurimin e cilësisë, si dhe 
ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të auditimit. 

Qëllimi 2: Optimizmi i kapaciteteve profesionale të auditimit, i 
procedurave të punës, logjistikës dhe funksioneve të tjera 
mbështetëse. 
 

Auditimi i bazuar në risk, kultura e të mësuarit gjatë gjithë jetës, sistemi 
i arsimit profesional, politikat e burimeve njerëzore, masat kundër 
korrupsionit. 

Qëllimi 3: Përmirësimi i kanaleve të komunikimit dhe 
bashkëpunimit. 

Bashkëpunimi me Parlamentin, bashkëpunimi me partnerët e KLSH-së 
si dhe një strategji komunikimi, të gjitha për të rritur ndikimin e 
auditimeve tek palët e interesuara dhe tek publiku i gjerë. 
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QËLLIMI 1: RRITJA E IMPAKTIT TË PUNËS AUDITUESE ME FOKUS NË 6E-TË 
Qëllimi Strategjik 1 “Rritja e Impaktit të punës audituese me fokus në 6E-të”  është konceptuar të mbulojë 
dimensionin më të gjerë të zhvillimit, duke adresuar çështje nga niveli më i larte sikurse është Objektivi për “Forcimin 
e Pavarësisë dhe mandatit të KLSH“, po ashtu dhe në planin teknik e metodik të qasjes audituese.  

Të mbështetur nga 34 aktivitete në tërësi, 10 objektivat janë parë nën këndvështrimin e rritjes së impaktit të auditimit 
nëpërmjet ofrimit të produkteve cilësore të auditimit, duke synuar që KLSH të bëhet nxitës i ndryshimeve pozitive 
dhe përmirësimeve në drejtim të promovimit të qeverisjes së mirë në vend.  

Zhvillimi metodologjik ka vijuar të mbështesë dhe të nxisë ndryshimin duke u kthyer në pararojë të zhvillimeve në 
KLSH. Miratimi i Metodologjisë se hartimit të Planit Strategjik dhe Vjetor krijoi bazat për të zhvillimin e mëtejshëm 
në drejtim të aplikimit të qasjes se auditimit mbi bazë risku që në fazën më të hershme të planifikimit të punës 
audituese. 

 Udhëzuesi për auditimin e korrupsionit dhe mashtrimit financiar në auditim dhe Manuali i Auditimit të Prokurimit 
Publik plotësuan kuadrin metodologjik duke i ofruar audituesve udhëzime të detajuara për fusha specifike që kanë 
rëndësi materiale për fokusin e auditimit.   

Rritja e numrit të auditimeve financiare dhe të performancës përkundrejt auditimeve tradicionale të rregullshmërisë 
financiare, ka qenë në të njëjtën linjë me rekomandimet e cilësuara në Progres Raportin e KE-së po ashtu dhe të 
SIGMAs.  

Gjithashtu përgjatë vitit ka filluar dhe rishikimi i Manualeve të Auditimit sipas llojeve duke synuar përmirësimin dhe 
përditësimin e tyre në përputhje të plotë dhe si reflektim korrekt i kërkesave të ISSAI-ve po ashtu dhe kushteve të 
ambientit në të cilin zhvillohet veprimtaria e KLSH.  

Zhvillimi profesional dhe veprimtaritë trajnuese kanë “shoqëruar” ndryshimet dhe progresin e bërë në kuadrin 
metodologjik auditues. Programi Vjetor i Zhvillimit Profesional si dhe programet specifike te trajnimit kanë synuar të 
mbështesin dhe të harmonizojnë njohuritë e prezantuara nëpërmjet materialeve teorikë me aplikimin në praktikën e 
punës audituese, duke ndikuar njëkohësisht në rritjen e kapaciteteve, thellimin e njohurive dhe theksimin e aftësive 
me qëllimin final për një cilësi sa më të lartë dhe profesionalizëm të auditimit.   
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Tabela nr.2: Statusi i aktiviteteve të Qëllimit nr. 1 të Strategjisë për vitin 2019  
Burimi: KLSH 
 

 

 

 
Statusi i  

aktiviteteve  

Numri i 

aktiviteteve 

 Realizmi 

në % 

 

 

Aktivitete gjithsej 

Objektivi Strategjik nr. 1: 

Nga këto 33 

 

100% 

 

A: Për raportim te 

përvitshëm  

 

 

     

1 

Aktivitete të realizuara 

plotësisht  24 

 72.7

%  

2 Aktivitete të realizuara 

pjesërisht  

9  27.3

%  

3 Aktivitete të pa 

realizuara  

-  -  

 B: Të planifikuara pas 

v.2020 

-  - 
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QËLLIMI 2.  OPTIMIZIMI I KAPACITETEVE PROFESIONALE, AFTËSIVE AUDITUESE, 

PROCEDURAVE TË PUNËS, LOGJISTIKËS DHE FUNKSIONEVE TË TJERA MBËSHTETËSE 

Duke përmbushur 7 objektivat që mbështesin Qëllimin Strategjik 2 “Optimizimi i kapaciteteve profesionale, 

aftësive audituese, procedurave të punës, logjistikës dhe funksioneve të tjera mbështetëse”, KLSH vijon të 

forcojë themelet e një institucioni të lartë të auditimit publik i cili duke investuar në mënyrë strategjike tek 

“kapitali njerëzor”, siguron kapitalizmin e vlerave profesionale dhe etike të audituesve si garanci për progres 

dhe zhvillim. Përmbushja e 28 veprimtarive të parashikuara në Strategjinë e Zhvillimit dhe të detajuara në 

objektiva konkrete dhe specifike në Planin Vjetor të Zhvillimit Profesional ka siguruar që çdo auditues të 

marrë pjesë mesatarisht në më shumë se 25 dite trajnimi.  

Trajnimet janë strukturuar për të mbuluar tematika të formimit të përgjithshëm të tilla si kuadri ligjor dhe 

rregullator për veprimtari që lidhen me auditimin në sektorin publik, trajnime të auditimeve sipas llojit të 

auditimit duke konsideruar këtë të lidhur ngushtë më objektivin për rritjen e cilësisë dhe numrit të auditimeve 

financiare dhe të përformancës, po ashtu dhe auditimit të TI-së.   

Objektivi për automatizimin e procesit të auditimit nëpërmjet implementimit të Programit “Menaxhimin dhe 

mbështetjen e proceseve ne KLSH” është zhvilluar paralel me trajnimin e të gjithë punonjësve të KLSH për 

t’i aftësuar në përdorimin e këtij programi.   
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Tabela nr.3: Statusi i aktiviteteve të Qëllimit nr. 2 të Strategjisë për vitin 2019 

Burimi: KLSH 

 

 

 

 

 

 

 
Statusi i  

aktiviteteve  

Numri i 

aktiviteteve 

 Realizmi 

në % 

 

 

Aktivitete gjithsej 

Objektivi Strategjik nr. 2: 

Nga këto 28 

 

100 % 

 

A: Për raportim te 

përvitshëm  

 

 

     

1 

Aktivitete të realizuara 

plotësisht  22 

 

79%  

2 Aktivitete të realizuara 

pjesërisht  

5  18%  

3 Aktivitete të pa 

realizuara  

1  3 %  

 B: Të planifikuara pas 

v.2020 

-  - 
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QËLLIMI 3. FORCIMI I KOMUNIKIMIT DHE BASHKËPUNIMIT 
 

Vizioni ynë është të ndërtojmë një institucion suprem të auditimit të një niveli të krahasueshëm evropian e 
më tej botëror, një shembull i vërtetë i performancës së mirë dhe mbi të gjitha si mbrojtësi i interesit publik.  

Në funksion të misionin dhe vizionit si Institucioni më i Lartë i Auditimit Publik në vend, përmbushja e 

Qëllimit Strategjik 3 “Forcimi i komunikimit dhe bashkëpunimit” mbështet KLSH, në funksion të 

implementimit të ISSAI 12 “Vlerat dhe  perfitimet e SAI” si dhe ISSAI 20. KLSH gjatë vitit 2019 ka vijuar të 

mbajë nivel të lartë të komunikimit dhe bashkëpunimit me të gjithë palët ë interesit, Kuvendin e Shqipërisë, 

shoqërinë civile dhe në shërbim të qytetarit duke ruajtur tregues mjaft të lartë dhe zbatim të suksesshëm të 

Strategjisë së Komunikimit. Sidoqoftë, duke qenë se në këtë drejtim rezultatet e arritura varen në një masë 

të madhe nga ndërgjegjësimi i palëve të tjera të përfshira, këtu konsistojnë dhe ajo pjesë e objektivave që 

nuk është realizuar apo që ndodhen ende ne proces.   

Përfundimet e nxjerra nga ky proces monitorimi po ashtu dhe propozimet për ndërmarrjen e veprimeve të 

nevojshme në drejtim të ndryshimeve të kërkuara të pasqyruara në këtë Raporti Monitorimi për vitin 2019   

bëhen të njohura për grupet e interesit, publikun dhe për gjithë stafin e KLSH në faqen zyrtare të internetit 

të institucionit. Në mënyrë të veçantë po punohet në drejtim të përcaktimit se cilat do të jenë veprimet dhe 

masat që do të ndërmerren për të siguruar përparimin e vazhdueshëm të çdo qëllimi strategjik në veçanti, 

veprime dhe hapa të ardhshëm, nëse ka, për përparimin e vazhdueshëm drejt çdo qëllimi.  

Strategjia e Zhvillimit mbart sfida që në përgjithësi janë trajtuar në këtë Strategji,  por  me të cilat ne jemi të 
ndërgjegjshëm se do të përballemi gjatë implementimit të saj.  

Strategjia e Zhvillimit do të monitorohet në vijimësi dhe rishikohet në mënyrë sitematike cdo vit. Kjo do të mundësojë që 
KLSH të ndjekë progresin, të marrë siguri se po ecën në drejtim të objektivave të vendosura në këtë Strategji 
dhe njëkohësisht ofron informacion të rëndësishëm për vendimmarrje efektive dhe në kohë.  

Njëkohësisht, implementimi i suksesshëm i saj do të jetë një faktor kyç në kontributin tonë për 
mirëmenaxhimin dhe rritjen e përgjegjshmërisë në qeverisjen e financave publike.  
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Tabela nr.4: Statusi i aktiviteteve të Qëllimit nr. 3 të Strategjisë për vitin 2019  

Burimi: KLSH 

 

 

 

 

 
Statusi i  

aktiviteteve  

Numri i 

aktiviteteve 

 Realizmi 

në % 

 

 

Aktivitete gjithsej 

Objektivi Strategjik nr. 3: 

Nga këto 12 

 

100% 

 

A: Për raportim te 

përvitshëm  

 

 

     

1 

Aktivitete të realizuara 

plotësisht  8  

 

67%  

2 Aktivitete të realizuara 

pjesërisht  

2   16.5%  

3 Aktivitete të pa 

realizuara  

0  -  

 B: Të planifikuara pas 

v.2020 

2  16,5% 
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MATRICA E IMPELMENTIMIT  PLANIT TE VEPRIMIT TE STRATEGJISE SE ZHVILLIMIT TE KLSH 2018 – 2022  

Nr 
OBJEKTIVAT, NËN-
OBJEKTIVAT DHE 

VEPRIMTARITË 
  Afati i zbatimit 

Financi-
mi 

Treguesit e suksesit 
dhe monitorimit 

Statusi I 
arritjes se 
Treguesve  

% e 
realiz 
imit 

Komente 

 

QËLLIMI 1: 

 RRITJA E IMPAKTIT TË PUNËS AUDITUESE ME FOKUS NË 6E-TË 
  

 
OBJEKTIVI  1.1. FORCIMI I PAVARËSISË DHE MANDATIT TË KLSH  
      

1.1.1 Ndryshime ne Ligjin 
për KLSH 
nr.15/2014 

Kryetari,                
Drejtorët e 
Përgjithshëm,            
Dep. Juridik 
Zbatimit 
Standarteve, 
Grupi Punes 

Qershor 2018 Buxheti 
KLSH 

Dërgimi në Kuvendin 
e Shqipërisë të 
propozimit për 
ndryshime ne Ligjin e 
KLSH 154/2014 

Realizuar  
dhe ne 
ndjekje 

75% Per periudhen e raportuar 
objektivi eshte i realizuar 
nga KLSH.  Shkresa nr. 
926, datë 02.08.2018 “Për 
disa shtesa dhe ndryshime 
në Ligjin nr. 154/2014 “Për 
organizimin dhe 
funksionimin e KLSH-së” e 
Kryetarit te KLSH derguar 
Kuvendit te Shqiperise. 
 
Këto propozime I janë 
riderguar Komisionit te 
Ekonomise me nr. 164, 
date 30.1.2020. 
 
Sipas shkreses me nr.. 
164/1, date 31.1.2020, 
propozimet  janë adresuar 
dhe delegacionit te BE dhe 
DG Budget./ EC.   



14 | P a g e  
 

Nr 
OBJEKTIVAT, NËN-
OBJEKTIVAT DHE 

VEPRIMTARITË 
  Afati i zbatimit 

Financi-
mi 

Treguesit e suksesit 
dhe monitorimit 

Statusi I 
arritjes se 
Treguesve  

% e 
realiz 
imit 

Komente 

 

Keto propozime enede nuk 
janë marrë në shqyrtim nga 
Kuvendi I Shqipërisë. Ne 
pritje te aprovimit të këtyre 
ndryshimeve nga Kuvendi.  

OBJEKTIVI  1.2 :  AUDITIMI MBI BAZË RISKU – QASJE EFEKTIVE E AUDITIMIT 
  
   

1.2.1 Hartimi i Udhëzuesit 
për vlerësimin dhe 
matjen e Riskut .  

Drejtorët e 
Përgjithshëm, 
Sekretari i 
Përgjithshëm, 
Drejtorët e 
Departamentev
e, 
Departamenti 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë  

Nëntor 2019 Buxheti i 
KLSH-se 

Udhezuesi për 
vlerësimin dhe matjen 
e riskut i miratuar 

Në proces 100%  Udhezimi KLSH me nr. 4, 
date 31.12.2015 “Mbi 
hartimin e planit vjetor te 
auditimit bazuar ne 
vleresimin e riskut”. 

 

 Metodologjia e Hartimit te 
Planit Vjetor dhe 
Strategjik miratuar me 
Vendim nr.79.  Date 
30.06.2018 

 

 Udhezimi KLSH, mitatuar 
me vendimin me nr. 80, 
date 30.06.2018 “Mbi  
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Nr 
OBJEKTIVAT, NËN-
OBJEKTIVAT DHE 

VEPRIMTARITË 
  Afati i zbatimit 

Financi-
mi 

Treguesit e suksesit 
dhe monitorimit 

Statusi I 
arritjes se 
Treguesve  

% e 
realiz 
imit 

Komente 

 
hetimin e riskut te 
mashtrimit dhe 
korrupsionit). 

 

1.2.2 Hartimin e planit 
vjetor të auditimeve 
të KLSH  mbi bazë 
të analizës së Riskut 

Drejtorët e 
Përgjithshëm  

Që prej planifikimit 
vjetor të 2019 dhe 
çdo vit  për gjithë 
periudhën e 
implementimit të 
strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Plani Vjetor i 
Veprimtarisë 
Audituese i hartuar 
mbi bazë risku  

Realizuar 
dhe ne 
vijimesi 

100% Jane zbatuar nga 
Departamentet e Auditimit 
kerkesat e  Metodologjise 
se Hartimit te Planit Vjetor 
dhe Strategjik, te miratuar 
me Vendimin e Kryetarit  
nr.79,  date 30.06.2018  
http://www.klsh.org.al/ëeb/S
tandarde_dhe_Manuale_93
_1.php  
 

 
Sekretari i 
Përgjithshëm 

2. Plani Vjetor I Auditimit 
per v.2019 eshte miratuar 
me Vendimin e Kryetarit 
KLSH, me  nr.256, date 
31.12.2018  
Burimi: 

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

lani_2019_4576.pdf 

3. Plani Vjetor I Auditimit 

per v.2020, i miratuar me 

Vendimin e Kryetarit KLSH 

 

Drejtorët e 
Departamentev
e 

 

http://www.klsh.org.al/ëeb/Standarde_dhe_Manuale_93_1.php
http://www.klsh.org.al/ëeb/Standarde_dhe_Manuale_93_1.php
http://www.klsh.org.al/ëeb/Standarde_dhe_Manuale_93_1.php
http://www.klsh.org.al/web/plani_2019_4576.pdf
http://www.klsh.org.al/web/plani_2019_4576.pdf
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Nr 
OBJEKTIVAT, NËN-
OBJEKTIVAT DHE 

VEPRIMTARITË 
  Afati i zbatimit 
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mi 

Treguesit e suksesit 
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Statusi I 
arritjes se 
Treguesve  

% e 
realiz 
imit 

Komente 

 
date 31.12.2019 dhe 

vendosur ne web: 

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

Programi_i_Auditimit_2020

_4237_1.php 

 

1.2.3 Trajnimi i drejtuesve 
dhe audituesve te 
KLSH për qasjen e 
auditimit mbi bazë 
risku 

Departamenti 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 

Që prej planifikimit 
vjetor te 2018 dhe 
çdo vit  për gjithë 
periudhën e 
implementimit të 
strategjisë 
 
 
 
 

Buxheti i 
KLSH-se 

Nr. i trajnimeve për 
ABR 

Realizuar 
dhe ne 
vijimesi 

100%  Ne secilin nga tre modulet 
e meposhtme ( 3 sesione 
trajnimi (3 dite x 5 ore), 
jane zhviluar senaca mbi 
qasjen e auditimit mbi baze 
risku, si vijon: 

 Programet e 
trajnimit, sipas Urdhrit të 
Kryetarit të KLSH nr. 246, 
datë 26.7.2019, zhvilluar 
gjatë periudhës   1 -30 gusht 
2019. 

 Programet e 
trajnimit, sipas Urdhrit të 
Kryetarit të KLSH nr. 629, 
datë 29.8.2019, zhvilluar 
gjatë periudhës Shtator-
Tetor 2019, me fokus ndarje 
e përvojave të fituara nga 
intershipet dhe fellowshipet 
jashtë vendit. 

 Programet e trajnimit 
për audituesit e rinj dhe  

http://www.klsh.org.al/web/Programi_i_Auditimit_2020_4237_1.php
http://www.klsh.org.al/web/Programi_i_Auditimit_2020_4237_1.php
http://www.klsh.org.al/web/Programi_i_Auditimit_2020_4237_1.php
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Nr 
OBJEKTIVAT, NËN-
OBJEKTIVAT DHE 

VEPRIMTARITË 
  Afati i zbatimit 

Financi-
mi 

Treguesit e suksesit 
dhe monitorimit 

Statusi I 
arritjes se 
Treguesve  

% e 
realiz 
imit 

Komente 

 

Konferenca Young ALSAI , 
sipas Urdhrit te Kryetarit te 
KLSH, zhvilluar  për 
periudhën 4 – 25 Nëntor 
2019; 
 

 
OBJEKTIVI 1.3. Kryerja e Auditimit Financiar në përputhje me standardet ndërkombëtare të auditimit 
      

1.3.1 Rishikimi i Manualit 
të Auditimit Financiar 
mbi bazën e 
vlerësimeve të 
auditimeve pilot 
financiarë dhe 
analizës nga SIGMA 
( 2015) 

Drejtori i 
Përgjithshëm 

Qershor 2019 Buxheti i 
KLSh-së/ 
SIGMA 

1 Metodologjia 
Auditimit Financiar e 
miratuar 

Ne proces 60% Proces. 
SIGMA ka ofruar 
mbeshtetjen per KLSH ne 
hartimin e Udhezuesit per 
Auditimin Financiar te 
Zbatimit te Buxhetit te 
Shtetit. Projekti ka filluar 
zbatimin ne Janar 2019  
 
Sipas Urdhrit ntë 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’ 
ka vijuar puna për 
përmirësimin e këtyre 
manualeve udhëzuese. 
 

 

Drejtori i 
Departamentit 

2. Nr i auditimeve pilot 
të kryera mbi bazën e 
Metodologjisë së 
Auditimit Financiar 

 

Drejtoria 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë  

3. Rezultatet e 
auditimeve  të kryera 
mbi bazën e 
Metodologjisë së 
Auditimit Financiar te 
rishikuar.  

 

Stafi auditues   
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Nr 
OBJEKTIVAT, NËN-
OBJEKTIVAT DHE 

VEPRIMTARITË 
  Afati i zbatimit 

Financi-
mi 
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Statusi I 
arritjes se 
Treguesve  

% e 
realiz 
imit 

Komente 

 

1.3.2 Përgatitjen e 
formateve standarde 
të letrave të punës  

Drejtori i 
Përgjithshëm 

Qershor 2019 Buxheti 1.    Formate Standard 
të Letrave të Punës të 
miratuara sipas 
kërkesave të 
Metodologjisë së  
Auditimit Financiar  

Ne proces 80% Shih 1.3.1 

 

Drejtori i 
Departamentit 

    

 

Drejtoria 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë  

2.    Nr i auditimeve të 
kryera mbi bazën e  
Formateve Standard 
sipas Metodologjisë 
së Auditimit Financiar 

 Shih 1.3.1 

 

Stafi auditues      

       

1.3.3 Përgatitja e 
Udhëzuesit Specifik 
për Auditimin e 
Zbatimit të Buxhetiit 

Drejtori i 
Përgjithshëm 

Qershor 2019 Buxheti i 
KLSh-
së/SIGM
A 

1.     Udhezuesi per 
Auditimin e Zbatimit te 
Buxhetit te Shtetit I  
miratuar 

Ne proces 85% Shih 1.3.1 

 

Drejtori i 
Departamentit 

  

 

Drejtoria 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 

  

 

     

1.3.4 Rritja e numrit të 
auditimeve 
financiare   

Kryetari Nga viti bazë 2018 
dhe çdo vit për 
gjithë periudhën e 

Buxheti i 
KLSH-se 

2.    Nr. I auditimeve 
Financiare të kryera 

Realizuar  
dhe ne vijim 

100% Në v.2019 u realizuan 23 
auditime financiare me 
opinion (sipas planit vjetor) 
me dhënie opinioni.  
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VEPRIMTARITË 
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Treguesve  

% e 
realiz 
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implementimit të 
strategjisë 

Vetem AF zene 17 %  
kundrejt nr. total te 
auditimeve vjetore, pa 
perfshire 41 auditimet e 
perputhshmerise dhe 
rregullshmerise. 

Drejtori i 
Përgjithshëm 

3.    Pesha specifike e 
auditimeve financiare 
ne raport me totalin e 
auditimeve  

 
Për vitin bazë të vlerësimit 
është ruajtur e njëta peshë 
specifike e AF, asp edhe në 
vitin 2018 ky tregues I nr.te 
AF perbente 17% te 
auditimeve te KLSH..  
 

 

Drejtorët e 
Departamentev
e 

  

 
 
OBJEKTIVI 1.4:  FOKUSI NË RRITJE DREJT AUDITIMIT TE PERFORMANCËS 
      

1.4.1 Rritja progresive e 
numrit të Auditimeve 
të Performancës 

Kryetari Nga viti bazë 2018 
cdo vit për gjithë 
periudhën e 
implementimit të 
strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-së 

Minimalisht 4 raporte 
AP më shumë se viti 
paraardhës dhe totali 
të përfaqësojë jo më 
pak se 20% të 
auditimeve 
institucionale (pa 
përfshirë auditimet 
tematike dhe ato për 
zbatimin e 
rekomandimeve që 
kryen KLSH.) 

Realizuar 
dhe ne 
vijimesi 

100% Zhvillimet profesionale dhe 

rritja e kapaciteteve 

audituese mbështetën 

fuqimisht angazhimet e 

ndërmarra për përmirësimin 

e cilësisë dhe shtimin e 

numrit të auditimeve të 

performancës. Për vitin 

2019, numri i auditimeve të 

performancës u rrit me 1% 

në krahasim me vitin 2018, 

kur pesha specifike e 

 

Drejtori i 
Përgjithshëm 
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APerformacnes ishte 10.5% 

(18/171) duke arritur në 

fund te v.2019 në 16 

auditime të kësaj tipoloigjie 

ose 11.4 % ose (16/140). 

Drejtori i 
Departamentit 
 
Stafi AP 

 

 

  

1.4.2 Përmirësimi i 
vazhdueshëm i 
cilësisë së 
Auditimeve të 
Perfomancës: 
Fokusi vjetor i AP të 
zhvendoset në 
çështje 
makroekonomike 
dhe  të konsolidohet 
në auditime të 
performancës së 
procesit 

Drejtori i 
Përgjithshëm 

Që prej planifikimit 
vjetor te 2019 dhe 
çdo vit  për gjithë 
periudhën e 
implementimit të 
strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-së 

1.              30% e 
numrit të raporteve 
vjetore të fokusohen 
mbi probleme 
makroekonomike dhe 
pjesa e mbetur në 
çështje sektoriale apo 
mikroekonomike. 

Realizuar 
dhe ne 
vijimesi 

 100% Raportet e Auditimit të 
Performancës reflektojnë 
praktikat me te mira dhe 
qasjet teknikat me 
bashkëkohore te aplikuara 
nga komuniteti i INTOSAI-t. 
Tashmë është konsoliduar 
Departamenti i Auditimit te 
Performancës në 
veprimtarinë e të cilit janë 
rrokur tema dhe çështje me 
impakt të ndjeshëm social si 
Cilësia dhe siguria e 
Barnave në Rrjetin e Hapur 
Farmaceutik dhe Shërbimin 
Spitalor, Efektiviteti i 
Programeve Sociale të 
Strehimit, Efektiviteti i 
Menaxhimit dhe  
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Administrimit  të Fondit Pyjor 
dhe Kullosor, Siguria 
Rrugore në Shqipëri, etj. 

Drejtori i 
Departamentit 

2.              80% e 
numrit të raporteve 
vjetore të adresojnë 
performancën e 
proceseve që 
përfshijnë disa 
institucione publike 
dhe pjesa e mbetur 
auditime institucionale 
specifike. 

    Adresimi Kuvendit/  
komisioneve respektive 
parlamentare, te Raporteve 
të Performancës 5 raporte të 
auditimit të performancës të 
dërguara në Kuvend 
 

 

1.4.3 Përmbajtja e 
raporteve të 
performancës të 
klasifikohet edhe 
sipas 3E-ve, duke 
monetarizuar gjetjet, 
konkluzionet dhe 
rekomandimet. 

Drejtori i Dept. Që nga viti 2019 
dhe çdo herë që 
evadohen raportet 
audituese 

Buxheti i 
KLSH-së 

1.              Metoda 
Klasifikimit dhe 
vlerësimit , Tetor 2018 

Ne proces   Parashikuar per periudhat e 
ardhshme 

 
Kryeaudituesit 2.              Raportet 

AP të përcaktojnë në 
vlerë monetare dëmin 
ndaj 3E-ve, që prej 
vitit 2019. 

      

 
Kontrolli i 
Cilësisë 

        
 

Stafi Auditues          
 
OBJEKTIVI: 1.5. THELLIMI NË AUDITIMIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT      
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1.5.1 Krijimi i 
Departamentit të TI-
së  

Kryetari 
Sekretar i 
Përgjithshëm 

2018 Buxheti i 
KLSH-se 

Miratimi i Struktrurës 
Organizativë të KLSH 
dhe përshkrimi i 
detyrave. Klaimi nga 
Drejtori në 
Departament Auditimi 
të TI-së 

Realizuar 
Plotesisht 

 100% Vendimi i Kryetarit te KLSH 
me  nr. 166, datë 26.11.2018 
Për një ndryshim në 
vendimin nr. 4 datë 
27.01.2017 “Mbi miratimin e 
Strukturës Organizative të 
Kontrollit të Lartë të Shtetit, 
Klasifikimin e vendeve të 
punës dhe Nivelit të pagave” 
i ndryshuar 
 

 

Drejtoria 
Burimeve 
Njerëzore 

 

 

1.5.2 Rishikimi i Manualit 
të Auditimit të TI-së 

Drejtori i 
Përgjithshëm 

Dhjetor 2019 Buxheti i 
KLSH-se 

Manuali i  Auditimit të 
TI-së i rishikuar i  
miratuar nga Kryetari i 
KLSH 

Realizuar 
Plotesisht 

100% Vendim nr. 171 datë 27.11. 
2018, “Për miratimin e 
Manualit Aktiv të Auditimit të 
Teknologjisë së Informa- 
cionit”  

Drejtori 
Departamentit 
TI-së 

   

 
Dep. 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 
Auditimit 

     

 

1.5.3 Trajnimi stafit 
auditues mbi 
auditimet e TI-së  

Departamenti 
TI-së 

Që nga viti 2018 
dhe në vijimësi, 
gjatë gjithë 
periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se  

1.              Nr. 
Trajnime mbi 
Auditimin TI-se 

Realizuar 
Plotesisht 

100% 12 aktivitete trajnimi ne 
fushen e Auditimit te IT: 
-REVZONE: nga data 2-10 
maj; 
-5-9 gusht: COBIT; 
-3-8 Nentor: AUDITIMI IT.  
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Dep. 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 
Auditimit 

2.              Nr. i 
audituesve trajnuar në 
fushën e TI-së. 

  I gjithe stafi I auditimit te IT 
dhe auditues te tjere. 

 

1.5.4 Rritja e numrit dhe 
cilësisë së 
Auditimeve të TI-së 

Departamenti 
TI-së 

Në vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se  

1.              Pesha 
specifike e Raporteve 
te Auditimit TI kundrejt 
nr të përgjithshëm të 
auditimeve të KLSH 
në vit 

Realizuar 
Plotesisht 

100% Numri i auditimeve te IT në 
fund te v.2019 ka arritur në 
7 auditime të dedikuara këtij 
lloji të veçantë auditimi, 
ndërsa në vitin 2014 nuk 
aplikoheshin ende. 
Rezultojne me një rritje prej 
3 herësh ndaj numrit të 
auditimeve IT të kryera në 
vitin 2015, kuar ata startuan 
për herë të parë. 
7 Auditime te IT gjate vitit 
2019 perfaqesojne 4,4% te 
auditimeve te KLSH   

Drejtori, 2.              Rekoman
dime të pranuara e të 
zbatuara në Auditimet 
e TI-së për çdo 
auditim dhe në tërësi. 
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1.5.5. Pajisja e audituesve 
IT të KLSH me 
certifikata të njohura 
ndërkombëtarisht 
dhe kombëtare mbi 
auditimin IT. 

Departamenti 
TI-së 

Çdo vit Buxheti i 
KLSH-se  
dhe/ose 
Financim 
I huaj 

Numër Auditues të 
Certifikuar 

Realizuar 
dhe ne 
vijimesi 

100% Tre auditues te KLSH kanë 
kryer trajnime online dhe 
certifikuar mbi këto tema: 
 
“Future of Data Protection, 
Privacy & IT Risk 
Management 2020” per te 
cilen ka marre certifikaten 
përkatëse (nga ISACA); 
 
CCENT ICND 1100-101 
course" (tranim online 
Geek-University, marre 
certifikata perkatese) 
  

Drejtori/ 
auditues 

Në vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

    

 

       

1.5.6. Zhvillimin e 
moduleve IT për 
përdorimin e  
elementeve te 
Auditimeve TI-së në 
auditimet e 
përputhshmërisë,  

Drejtori i 
Përgjithshëm 

Qershor 2020 Buxheti i 
KLSH-se 

Modulet e TI-së  për 
përdorimin e  
elementeve te 
Auditimeve TI-së në 
auditimet e 
përputhshmërisë,  
financiar dhe 

Realizuar 

dhe ne 

vijimesi 

 100%  Realizuar dhe vijon: 
Jane zhvilluar modulet mbi 
SIMMPA dhe IDE, dhe vijon 
aplikimi I ketyre teknikave 
ne veprimtarine audituese. 
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financiar dhe 
performancës 

performancës të 
miratuara.  

Drejtori 
Departamentit 
TI-së 

Auditime të kryera mbi 
bazën e këtyre 
moduleve 

      

Drejtorët e 
Departamentev
e 
 

         

1.5.7 Implementimi i 
Programit 
“Menaxhimin dhe 
mbështetjen e 
proceseve ne KLSH” 
(ngritur mbi 
platformën REV 
Zonë) dhe zhvillimi i 
tij në përputhje me 
standardet 
ndërkombëtare dhe 
zhvillimet 
institucionale 

Sekretarja e 
përgjithshme  

  Janar 2018 Buxheti i 
KLSH-se 

1.                  Vënia në 
punë e  Programit 
“Menaxhimi dhe 
mbështetja  e 
proceseve ne KLSH” 

Realizuar 
dhe ne 
vijimesi 

100% Gjate vitit 2018 filloi 
perdorimi I Programit 
“Menaxhimin dhe 
mbështetjen e proceseve 
ne KLSH”   

 

Drejtoret e 
përgjithshëm 
Struktura e TI-
së 
Dep. Auditimit 
 

 2. Që nga viti 
2019 dhe në 
vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

2.                  Auditime 
Pilot te kryera në 
kuadrin e 
implementimit të 
programit.                          
3.                  Impleme
ntimi i Programit 

  Programi u pilotua fillimisht 
ne 5 Auditime.  
Gjatë vitit 2019 
implementimi I Programit ka 
filluar te shtrihet per te 
gjithe proceset: si ato te 
auditimit, po ashtu dhe ato 
te trajnimit dhe aktivitetet 
mbeshtetese  
Ne vitin 2019 implementimi 
I Programit ështe shtrire 
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dhe zbatohet plotësisht per 
te gjithe proceset: e 
auditimit dhe veprimtarite 
mbeshtetese. 
Referenca; Urdheri I 
Kryetarit te KLSH me nr. 
51, date 29.10.2018; 
Vendimi I Kryetarit me nr. 
41, date 11.06.2019, dhe 
nr. 257, date 31.12.2019. 
 

1.6.1 Finalizimin e procesit 
të rishikimit të 
Manualit të Auditimit 
të Përputhshmërisë 
mbi bazën e 
rezultateve të 
vlerësimeve të 
auditimeve pilot të 
përputhshmërisë 
dhe zhvillimet më të 
fundit të ISSAI-ve  
 

Drejtori i 
Përgjithshëm 

Qershor 2019 Buxheti i 
KLSH/SI
GMA 

Miratimi i Manualit të 
Auditimit të 
Përputhshmërisë ( i 
rishikuar) 

Ne proces  60%   

Drejtori i 
Departamentit 

  shih 1.3.1  

Drejtoria 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 

   Sipas urdhrit te Kryetarit te 
KLSH nr. 44, date 
31.3.2020, finanlizohen ne 
maj te v.2020 

 

1.6.2 Hartimi i udhëzuesit 
të posaçëm për 
qasjen në 
përzgjedhjen e 

Drejtori i 
Përgjithshëm 

Qershor 2020 Buxheti i 
KLSH-se 

Miratimi i udhëzuesit 
të posaçëm për 
qasjen në 
përzgjedhjen e 

Realizuar 
 

 100% Metodologjia e Hartimit te 
Planit Vjetor dhe Strategjik 
ka vendosur bazat per te 

 

Drejtori i 
Departamentit 
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subjekteve për t’u 
audituar të bazuar 
në  një vlerësim 
sistematik dhe të 
dokumentuar të 
riskut dhe 
materialitetit si dhe 
që të sigurojë që të 
gjitha subjektet 
brenda mandatit të 
KLSH të auditohen 
gjatë një periudhe të 
arsyeshme kohore. 
 
 

Drejtoria 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 

subjekteve për t’u 
audituar 

  aplikuar qasjen e 
perzgjedhjes mbi baze risku, 
Miratuar me Vendimin e 
kryetarit te KLSH nr. 79, 
date 30.62018 “Per 
miratimin e metodologjise se 
hartimit te Planit Strategjik 
dhe Vjetor te auditimit”. 

 

 
OBJEKTIVI  1.7 :CILËSIA SI PRIORITET I KLSH - PËRMIRËSIMI I CILËSISË DHE PËRFITIMI NGA AUDITIMET E 
KLSH 
      

                             
1.7.1 

Miratimi i 
Manualit/Metodikës 
të Kontrollit dhe 
Sigurimit të Cilësisë 
në KLSH 

Drejtorët e 
Përgjithshëm 
Drejtori i Dep. 
Juridik Zbatimit 
Standarteve 
Departamenti 
Metodologjisë 
dhe Strategjisë 
Auditimit 

Tetor 2018 Buxheti i 
KLSH-se 

Manualit/Metodikës të 
Kontrollit dhe Sigurimit 
të Cilësisë në KLSH e 
miratuar 

Realizuar 
plotesisht 

  
100% 
  

Është miratuar Metodika e 
Kontrollit dhe Sigurimit te 
Cilesise, sipas Vendimit tee 
kryetarit te KLSH me nr. 8, 
date 22.07.2019  
Metodologjia parashikon 
aplikimin e listave te 
kontrollit per Sig. e Cilesise. 
U zbatua rregulisht gjate 
v.2019 per auditimet si dhe  
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procedurat e kontrollit te 
cilesise ne “te ftohte”, sipas 
Urdhrave te Kryetarit te 
KLSH me nr. 130, date 
26.11.2019, ndryshur me 
nr. 138, date 10.12.2019..   

1.7.2 Trajnim i Stafit mbi 
Sistemin e Kontrollit 
dhe Sigurimit të 
Cilësisë 

Dep. Juridik 
Zbatimit 
Standarteve 

Që nga viti 2018 e 
në  vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Trajnime të kryera dhe 
nr. i stafit të trajnuar 
mbi  Manualin e 
Kontrollit dhe Sigurimit 
të Cilësisë 

Realizuar 
plotesisht 

  
100% 
  

Programi Vjetori I Trajnimit 
dhe Programet specifike 
trajtojne tema te Kontrollit 
dhe Sigurimit te Cilesisse 
se Auditimit, referuar dative: 
17.5.2019; 
20.8.2019 dhe 29-
30.8.2019. 

 

Dep. 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 
Auditimit   

     

1.7.3 Zbatimi i Manualit të 
Kontrollit dhe 
Sigurimit të Cilësisë 

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

Që nga viti 2018 e 
në  vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Nr. Auditime të kryera 
sipas  Manualit të 
Kontrollit dhe Sigurimit 
të Cilësisë 

Realizuar 
plotesisht 

  
100% 
  

Kontrolli  Sigurimit te 
Cilesise per vitin 2019 , 
krahas procedurave 
specifike ne Formularin e 
miratuar nga Kryetari I 
KLSH , Urdhrave te 
Kryetarit te KLSH me nr. 
130, date 26.11.2019, 
ndryshur me nr. 138, date 
10.12.2019. 
 
Shih 1.7.4 

 

Drejtori i Dep. 
Juridik Zbatimit 
Standardeve   

Drejtorët e 
Departamentev
e të Auditimit    

Kryeaudituesit    
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1.7.4 Kryerja e Sigurimit të 
Cilësisë (mbi dosjet 
e evaduara të 
auditimit) 

Kryetari 
Dep. Juridik 
Zbatimit 
Standarteve 
Drejtorët e 
Përgjithshëm 
 

Që nga viti 2018 e 
në  vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

1.               Urdhër i 
Kryetarit për Kontrollin 
e cilësisë në të ftohtë  

Realizuar 
plotesisht 

  
100% 
  

Kontrolli i cilësisë së 
auditimit dhe zbatimit të 
standardeve është një 
veprimtari e cili kryhet për 
secilin auditim gjatë këtij 
procesi, duke kaluar në 
disa filtra dhe duke u 
përqendruar në një format 
3D: në se auditimi është 
në formë dhe/ose 
strukturë, në përmbajtje 
dhe në afate në përputhje 
me dokumentet 
standarde të auditimi 
Gjatë vitit 2019, Drejtoria 
e Standardeve dhe 
Sigurimit të cilësisë ka 
kryer kontrollin e cilësisë 
dhe ka dhënë mendimet 
përkatëse për 138 
auditime 
 

Në zbatim të Standardeve 
Ndërkombëtare të 
Auditimit të INTOSAI-t 
(ISSAI 40 dhe ISSAI 
5600); Rregullores së 
brendshme të organizimit 

 

 

2.               Raporti i nr 
të dosjeve të mira të 
auditimit me totalin e 
dosjeve të vlerëzuara 
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dhe funksionimit të KLSH-
së (pika 10.5.8.2/2); 
Rregullores së 
Procedurave të Auditimit 
në KLSH, neni 40, pika 4, 
si dhe Udhëzuesin e 
menaxhimit të cilësisë 
(Lista kontrolluese 5) 
KLSH ka realizuar 
sigurimin e cilësisë 
nëpërmjet kontrollit vjetor 
në “të ftohtë” të mbi 30% 
të dosjeve të auditimit të 
vitit 2019 ose të 36 
dosjeve. e cila përfshin 20 
tregues për tre fazat  e 
ciklit të plotë auditues: 
planifikim, kryerje e 
auditimit dhe raportimi e 
evadimi. 

1.8.1 Rishikimi i Udhëzimit 
për “ Procedurat e 
Ndjekjes dhe 
zbatimit të 
Rekomandimeve”  

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

Dhjetor 2018 IPA Udhëzimi për “ 
Procedurat e Ndjekjes 
dhe Zbatimit të 
Rekomandimeve” i 
miratuar 

Realizuar 
dhe ne 
ndjekje 

 100%  Jane kryer përmirësimet 
dhe ndryshimet  perkatese, 
sipas Udhëzimit te Kryetarit 
te KLSh me nr. 1, datë 
4.11.2016 (procedurat e 
verifikimit te zbatimit te 
rekomandimeve). 
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Me Vendimin e Kryetarit me 
nr. 13, datë 28.02.2018, 
është miratuar sistemi i 
evidencave statisitikore në 
funskion të verfikimtit e 
zbatimit te rekomandimeve. 
 

Dep. 
Strategjisë dhe 
metodologjisë  

  Sipas Urdhrit te Kryetarit te 
KLSH nr. 45,Datë 31.03. 
2020, është ngritur grupi i 
punës për hartimin e 
manualit të ndjekjes së 
zbatimit të rekomandimeve 
dhe Regjistrit Institucional të 
zbatimit të rekomandimeve  

 
 

Grupi i Punës       

(i ngritur për 
këtë qëllim)      

      

1.8.2 Hartimi i Regjistrit të 
Rekomandimeve 
dhe ndjekjes së 
zbatimit të tyre nga 
subjektet e audituara  

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

Dhjetor 2018 IPA Regjistri i 
Rekomandimeve dhe 
ndjekjes  së zbatimit 
të tyre nga subjektet e 
audituara  i miratuar 

Realizuar  100% Evidenca te pergatitura ne 
baze katermujore nga cdo 
departament auditimit  
                  
http://www.klsh.org.al/ëeb/p
ermbledhje_buletini_nr_476
4_copy_1_4768.pdf 
 

 

Dep. 
Strategjisë dhe 
metodologjisë    

Grupi i Punës  
   

http://www.klsh.org.al/ëeb/permbledhje_buletini_nr_4764_copy_1_4768.pdf
http://www.klsh.org.al/ëeb/permbledhje_buletini_nr_4764_copy_1_4768.pdf
http://www.klsh.org.al/ëeb/permbledhje_buletini_nr_4764_copy_1_4768.pdf
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1.8.3 Hartimi i Metodikës 
së përbashkët për 
ndjekjen e 
rekomandimeve të 
auditimit ( të jashtëm 
dhe të brendshëm)  

Drejtorët e 
Përgjithshëm 
Dep. 
Strategjisë dhe 
metodologjisë 

Dhjetor 2019 Projekti 
Mbështë
s për 
Strategjin
ë e PFM 
2014 -
2020 

Metodika e 
përbashkët për 
ndjekjen e 
rekomandimeve të 
auditimit ( të jashtëm 
dhe të brendshëm) e 
miratuar  

Proces dhe 
per tu 
finalizuar 
gjate 2020 

 35% Shkresa nr. 1025, datë 

07.09.2018 « Kërkesë për 

bashkëpunim për ndjekjen e 

zbatimit të rekomandimeve 

të KLSH-së », dërguar 

Sekretarit të Përgjithshëm të 

KM, MFE, Drejtorisë së 

Përgjithshme të KBFP; 

Shkresa nr.1251 prot, datë 

07/11/2018, adresuar 

Kryeministrit:  

“Përcjellje e Raporteve 

përfundimtare të Auditimit të 

ushtruar në Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë”, 

lidhur me angazhimin e 

Kryeministrit përsa i përket 

zbatimit të rekomandimeve 

të KLSH-së, si dhe zhvillimit 

të një analize më të thellë në 

lidhje me shkeljet dhe 

parregullsitë e konstatuara 

në këto auditime. 
 

Grupi i Punës  
Buxheti i 
Shtetit 

  

Është ngrtitur Sekretariati i 
Përbashkët për 
bashkëpunimin 
ndërinstitucional  KLSH-  
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MFE , (Urdhri i Kryetarit te 
KLSh me nr. 49, date 
31.03.2020 ).  

(i ngritur për 
këtë qëllim) 

  
     

 
OBJEKTIVI   1.9. RRITJA E IMPAKTIT TË RAPORTIMEVE NËPËRMJET RRITJES SË PËRDORUESVE TË 
PRODUKTEVE TË KLSH-SË 
      

1.9.1 Rishikimin në 
mënyrë të 
vazhdueshme të 
sistemit të raportimit 
në formë dhe 
përmbajtje  

Kryetari Çdo vit në vijimësi, 
gjatë gjithë 
periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Formatet për 
raportimin të 
rishikuara 

Realizuar 
dhe ne 
vijimesi 

 100% Formati I Raporteve te 
Auditimit I permiresuar 
Permiresimi I Rregullores se 
Procedurave te Auditimit te 
KLSh,  
Vendim nr. 254 datë 
31.12.2018 Për disa 
ndryshime në rregulloren e 
procedurave të Auditimit në 
Kontrollin e Lartë të Shtetit, 
me ndryshimet. 
http://www.klsh.org.al/web/v
endim_nr_254_date_31_12
_2018_4613.pdf 
Sipas Urdhrit te Kryetarit te 
KLSH nr. 44,Datë 31.03. 
2020, është ngritur grupi i 
punës për Për përditësimin 
dhe përmirësimin e 
manualeve të auditimit të 
performancës, Auditimit të 

 

Drejtorët e 
Përgjithshëm    

Sekretari 
Përgjithshëm    

Drejtorët e 
Departamentev
e   

Departamenti 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë     

Drejtoria 
Komunikimit    

  

   

http://www.klsh.org.al/web/vendim_nr_254_date_31_12_2018_4613.pdf
http://www.klsh.org.al/web/vendim_nr_254_date_31_12_2018_4613.pdf
http://www.klsh.org.al/web/vendim_nr_254_date_31_12_2018_4613.pdf
http://www.klsh.org.al/web/vendim_nr_254_date_31_12_2018_4613.pdf
http://www.klsh.org.al/web/vendim_nr_254_date_31_12_2018_4613.pdf
http://www.klsh.org.al/web/vendim_nr_254_date_31_12_2018_4613.pdf
http://www.klsh.org.al/web/vendim_nr_254_date_31_12_2018_4613.pdf
http://www.klsh.org.al/web/vendim_nr_254_date_31_12_2018_4613.pdf
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Buxhetit, Auditimit Financiar 
dhe Auditimit të 
Pajtueshmërisë. 

Gjithashtu, me Urdhrin e 
Kryetarit te KLSH nr. 
44,Datë 31.03. 2020,eshte 
ngritur grupi i punës për 
rishikimin e Rregullores se 
Procedurave te Auditimit 
 

1.9.2 Mundësimin e një 
komunikimi interaktiv 
me qytetarin, 
nëpërmjet faqes 
zyrtare të internetit  

Kryetari Qershor 2019 Buxheti i 
KLSH-se 

1.               Forumi 
komunikimit i ndërtuar 
në faqen e internetit të 
KLSH 

Realizuar 
dhe ne 
vijimesi 

 100% Profili i Departamentit të 
Performancës në Facebook 
dhe LinkedIn ka publikuar 
të plota raportet audituese, 
sikurse ka nxitur 
pjesëmarrjen e qytetarëve 
përmes pyetësorëve dhe 
anketimeve të ndryshme.  

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

2.               Nr. i 
vizitoreve të faqes 

 

KLSH ka publikuar 11 

botime në periudhën 

raportuese, midis të cilëve 

dy libra që lidhen 

drejtpërsëdrejti me punën 

audituese, “Manuali i 

Auditimit të Prokurimit 

Publik” dhe “Rregullorja e 

procedurave të Auditimit të 

KLSH-së & Rregullorja e  
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Sistemit të Menaxhimit të 

Proceseve”. KLSH ka botuar 

gjithashtu tre numra të 

Revistës Kërkimore-

Shkencore “Auditimi Publik”, 

që ndikojnë drejtpërsëdrejti 

në rritjen e kapaciteteve 

audituese. 

Gjatë vitit 2019, shtypi i 

shkruar ka pasqyru-

ar raportet dhe deklaratat 

për shtyp të KLSH-së në 

një numër prej 336 artikuj, 

njoftime, editoriale dhe 

komente analitike. 

Komunikimi dhe bashkë-

punimi me median ka vijuar 

me të njëjtën frymë dhe 

intensitet dhe të gjitha 

mediat janë ftuar të marrin 

pjesë edhe në analizat 

vjetore të Departamenteve 

të auditimit në muajin janar 

2020 dhe në analizën 

vjetore të institucionit për 

vitin 2019, duke rritur në 
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këtë mënyrë transparencën 

e veprimtarisë së KLSH-së. 

Gjat vitit 2019, 90 auditues, 
prej të cilëve rreth 30% janë 
auditues të rinj, kanë qenë 
prezentë pothuajse në të 
gjitha gazetat me 122 
shkrime. 

Drejtuesit dhe audituesit e 

KLSH-së kanë marrë pjesë 

në emisione televizive për 

të trajtuar problematika të 

ndryshme të veprimtarisë 

audituese. 

Të gjitha botimet e KLSH-së 
janë promovuar çdo vit në 
panairin e librit dhe 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 paraqitur me 109 botime 
përkundrejt 17 botimeve të 
vitit 2013, kur mori pjesë për 
herë të parë në këtë panair 
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(http://.klsh.org.al/web/KLS
H_merr_pjese_ne_edicionin
_e_XXII_te_te_Panairit_te_
Librit_4126_1.php  

Bashkëpunime me 
profesoratin e Universi-
teteve është vlerësuar 
maksimalisht nga KLSH, 
duke bashkëpunuar 
ngushtësisht me 
personalitete të fushave të 
ndryshme, duke përfshirë 
një pjesë të tyre edhe në 
auditime specifike, që 
kërkojnë mendim më të 
specializuar. Kjo qasje 
bashkëpunimi me 
Universitetet konfirmohet 
edhe për vitin 2019, gjatë të 
cilit Kryetari i KLSH ka 
nënshkruar tre marrë-
veshje të reja bashkë-
punimi me Univer-sitete, 
përkatësisht me 
Universitetin e Shkodrës 
“Luigj Gurakuqi”, 
Universitetin “LOGOS” dhe 
“Albanian University”.   

http://.klsh.org.al/web/KLSH_merr_pjese_ne_edicionin_e_XXII_te_te_Panairit_te_Librit_4126_1.php
http://.klsh.org.al/web/KLSH_merr_pjese_ne_edicionin_e_XXII_te_te_Panairit_te_Librit_4126_1.php
http://.klsh.org.al/web/KLSH_merr_pjese_ne_edicionin_e_XXII_te_te_Panairit_te_Librit_4126_1.php
http://.klsh.org.al/web/KLSH_merr_pjese_ne_edicionin_e_XXII_te_te_Panairit_te_Librit_4126_1.php
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Në datat 5-6 nëntor 2019 ne 
mjediset e Akademisë se 
Shkencave, u zhvillua 
Konferenca 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 morën pjese 
përfaqësues të Komisionit 
Europian, përfaqësues nga 
bota akademike, nga 
shoqëria civile, si dhe 
auditues te rinj dhe auditues 
me eksperiencë të KLSH.  

KLSH ka organizuar për 
herë të tretë Muajin e hapur 
për qytetarët, në periudhën 
1 nëntor-6 dhjetor 2019, në 
kuadër të rritjes së 
transparencës së 
institucionit. Ne WEB-in e 
KLSH-së gjendet Programi i 
plote i muajit të hapur dhe 
njoftimet përmbledhëse për 
çdo aktivitet (Linku : 
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http://.klsh.org.al/web/2019
_4102_1.php 

Gjatë vitit 2019 janë 

realizuar 11 botime, te gjitha 

të vendosura në WEB-in e 

KLSH-së (linku :  

http://.klsh.org.al/web/Botim

e_445_1.php 

Performanca e aktivitetit të 

institucionit për vitin 2018 

është botuar ne gjuhën 

shqipe : 

http://.klsh.org.al/web/perfor

maca_2018_16_shtator_c1

0_compressed_1_5175.pdf 

Performanca e aktivitetit të 

institucionit për vitin 2018  

është botuar ne gjuhën 

angleze : 

http://.klsh.org.al/web/alsai_
performaca_2018_en_3_tet
or_c10_compressed_5176.
pdf 

http://.klsh.org.al/web/2019_4102_1.php
http://.klsh.org.al/web/2019_4102_1.php
http://.klsh.org.al/web/Botime_445_1.php
http://.klsh.org.al/web/Botime_445_1.php
http://.klsh.org.al/web/performaca_2018_16_shtator_c10_compressed_1_5175.pdf
http://.klsh.org.al/web/performaca_2018_16_shtator_c10_compressed_1_5175.pdf
http://.klsh.org.al/web/performaca_2018_16_shtator_c10_compressed_1_5175.pdf
http://.klsh.org.al/web/alsai_performaca_2018_en_3_tetor_c10_compressed_5176.pdf
http://.klsh.org.al/web/alsai_performaca_2018_en_3_tetor_c10_compressed_5176.pdf
http://.klsh.org.al/web/alsai_performaca_2018_en_3_tetor_c10_compressed_5176.pdf
http://.klsh.org.al/web/alsai_performaca_2018_en_3_tetor_c10_compressed_5176.pdf
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Sekretari 
Përgjithshëm 

3.               Nr. i 
ankesave, 
sugjerimeve    

Drejtoria 
Komunikimit 
 
 
 

  

   

 
OBJEKTIVI 1.10. ROLI I KLSH-SË NË LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT  
      

1.10.1 Rritja e 
bashkëpunimit me 
faktorët kyç dhe 
vendimmarrës në 
kuadrin e luftës 
kundër korrupsionit  

Kryetari Që nga viti 2018 e 
në vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

1.          Nr. i 
marrëveshjeve 

Realizuar   100%  Nga KLSH anë vlerësuar 
elementë të veprave penale 
jdh anë kryer kallëzime në 
prokurori ose indicie për 
çështje të tilla pranë 
strukturave të prokurorisë. 
Gjatë vitit 2019 janë 
rekomanduar 100 masa për 
ndryshime apo përmirësime 
ligjore, 2593 rekomandime 
me karakter organizativ, si 
dhe 713 rekomandime 
disiplinore dhe 
administrative. 
KLSH në 8 vitet e fundit, 
2012-2019, ka përcjellë 337 
Kallëzime Penale për 999 
persona që kanë pasur në 
qendër të vëmendjes luftën  
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ndaj korrupsionit në të gjitha 
nivelet e qeverisjes si dhe të 
mashtrimit financiar në 
përdorimin e fondeve dhe të 
pasurisë publike, 
KLSH nga auditimet e 
realizuara në vitin 2019 ka 
përcjellë 28 kallëzime dhe 
indicie penale, dhe janë në 
proces shqyrtimi dhe 
vlerësimi nga Departamenti 
Juridik në KLSH dhe 2 
praktika auditimi 
Linku: 
http://www.klsh.org.al/web/
Analiza_Vjetore_e_KLSH_s
e_per_vitin_2019_Universit
eti_Ismail_Qemali_Vlore_2
8_29_shkurt_2020_4404_1
-1.php 
 
 

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

2.          Nr. 
iaktiviteteve të 
bashkëpunimit me 
aktorët në rrjetin e 
luftës antikorrupsion 

 http://www.klsh.org.al/ëeb/
Me_Institucione_te_Tjera_9
6_1.php 
 

 

Drejtorët e 
Departamentev
e 

      

 

http://www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php
http://www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php
http://www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php
http://www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php
http://www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php
http://www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php
http://www.klsh.org.al/ëeb/Me_Institucione_te_Tjera_96_1.php
http://www.klsh.org.al/ëeb/Me_Institucione_te_Tjera_96_1.php
http://www.klsh.org.al/ëeb/Me_Institucione_te_Tjera_96_1.php
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Sekretari 
Përgjithshëm 

      

 

1.10.2 Finalizimi i Manualit 
të Auditimit të 
Korrupsionit dhe 
Mashtrimit Financiar 

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

Shtator 2018 Buxheti i 
KLSH-se 

Manuali i Auditimit te 
Korrupsionit dhe 
Mashtrimit Financiar i 
miratuar nga Kryetari 
KLSH  

Realizuar 100%  Miratuar me Vendim te 
Kryetarit te KLSH nr.80, 
date 30.06.2018  

 

Drejtorët e 
Departamentev
e 

 

 

Departamenti 
Juridik 

  http://www.klsh.org.al/ëeb/
manuali_udhezues_per_zb
ulimin_e_mashtrimit_dhe_k
orrupsionit_opt_4769.pdf 

 

Sekretari 
Përgjithshëm 

  

 

Departamenti 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 
 
 

  

 

1.10.3 Krijimin e një data 
basë me informacion 
të detajuar të 
rasteve të 
identifikuara të 
korrupsionit, 
mashtrimit financiar 
dhe keqpërdorimit të 
fondeve publike.  

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

Dhjetor 2018 Buxheti i 
KLSH-se 

Data base i hartuar në 
dispozicion të 
përdoruesve 

Pjesërisht 
dhe në 
proces 

 80% KLSH administron për vitin 
2019 të dhëna të plota për 
23 raste me institucionet 
dhe rastet e shpërdorimit të 
detyrës.Ky informacion 
bashkëlidhet raportit vjetor 
të performances dhe hidhet 
në web si pjesë e 
buletineve periodike 3-
mujore e vjetore. 
  

http://www.klsh.org.al/web/manuali_udhezues_per_zbulimin_e_mashtrimit_dhe_korrupsionit_opt_4769.pdf
http://www.klsh.org.al/web/manuali_udhezues_per_zbulimin_e_mashtrimit_dhe_korrupsionit_opt_4769.pdf
http://www.klsh.org.al/web/manuali_udhezues_per_zbulimin_e_mashtrimit_dhe_korrupsionit_opt_4769.pdf
http://www.klsh.org.al/web/manuali_udhezues_per_zbulimin_e_mashtrimit_dhe_korrupsionit_opt_4769.pdf
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Drejtorët e 
Departamentev
e     

Departamenti 
Juridik      

Sekretari 
Përgjithshëm      

  
 
      

1.10.4 Krijojë grupe të 
përbashkëta 

Kryetari  Çdo vit në vijimësi, 
gjatë gjithë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Realizuar  e 
ne vijim 

100%  Për herë të parë gjatë vitit 
2018 dhe më tej gjatë vitit  



44 | P a g e  
 

Nr 
OBJEKTIVAT, NËN-
OBJEKTIVAT DHE 

VEPRIMTARITË 
  Afati i zbatimit 

Financi-
mi 

Treguesit e suksesit 
dhe monitorimit 

Statusi I 
arritjes se 
Treguesve  

% e 
realiz 
imit 

Komente 

 

institucionale për 
monitorimin e 
evidentimin e 
rasteve të 
korrupsionit dhe 
keqpërdorimit të 
fondeve publike  

Drejtorët e 
Përgjithshëm 
Drejtorët ë 
Departamentev
e 

periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Nr. i Grupeve të punës 
të ngritura dhe që janë 
operative 

  

2019, KLSH ka caktuar një 
grup drejtuesish/audituesish 
“përcjellës të autorizuar” të 
mesazhit të institucionit në 
publik. Në kuadër të 
Memorandiumit të 
mirëkuptimit me USAID për 
projektin “Transparenca në 
sistemin shëndetësor në 
Shqipëri” janë realizuar një 
sërë trajnimesh dhe 
takimesh bashkëpunuese 
rreth produkteve të projektit, 
veçanërisht me OJF-të që 
operojnë në këtë sektor 

 

1.10.5 Kryejë Auditimet e 
Integritetit të 
nëpunësve publikë, 
bazuar në 
eksperiencat më të 
mirat të 
ndërkombëtare  

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

Që nga viti 2019 e 
në vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Nr. i auditimeve të 
integritetit të 
nëpunësve publikë 

Në proces, 
për tu 
realizuar ne 
vijim 

45% KLSH ka publikuar 
metodologjinë si të 
auditiuojmë etikën dhe 
integritetin dhe është në 
fazën e krijimit të 
kapaciteteve. 
Në datat 17-21 shkurt 2020 
Në KLSH u krye nga 
ekspertë të SAI-t të 
Finlandës, Norvegjisë dhe 
Maqedonis së Veriut   
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procesi i  vetëvlerësimit të 
integritetit.  
 
Programi vjetor i trajnimit të 
stafit përfshin tema specifike 
që lidhen me menaxhimin e 
etikës dhe integritetit, e cila 
konsiston në implementimin  
e detyrueshëm të rregullave 
të etikës, si dhe në 
ndërgjegjësimin dhe 
edukimin e punonjësve për 
ruajtjen e një profili me 
integriteti të lartë të 
audituesit të KLSH-së. 
KLSH është anëtare e Task 
Force së EUROSAI-t për 
Auditimin e Etikës dhe ka 
mare pjesë në aktivitete 
ndërkombëtare për 
shpërndarjen e kulturës dhe 
integritetit në institucionet 
publike.  

 

Drejtorët e 
Departamentev
e 

    

 

Departamenti 
Juridik 

    
 

Stafi auditues      



46 | P a g e  
 

Nr 
OBJEKTIVAT, NËN-
OBJEKTIVAT DHE 

VEPRIMTARITË 
  Afati i zbatimit 

Financi-
mi 

Treguesit e suksesit 
dhe monitorimit 

Statusi I 
arritjes se 
Treguesve  

% e 
realiz 
imit 

Komente 

 

 

QËLLIMI 2.  OPTIMIZIMI I KAPACITETEVE PROFESIONALE, AFTËSIVE AUDITUESE, PROCEDURAVE TË PUNËS, LOGJISTIKËS DHE 

FUNKSIONEVE TË TJERA MBËSHTETËSE. 

 
  

OBJEKTIVI 2.1. KORNIZA MATJES PERFORMANCËS - SI MJET VLERËSIMI DHE FAKTOR ZHVILLIMI TË 
VEPRIMTARISË SË KLSH     

 

 

2.1.1 Zhvillimi i një 
udhëzuesi për 
përdorimin e KMP si 
një mjet i brendshëm 
vlerësimi 

Drejtori 
Përgjithshëm 

Dhjetor 2019 Buxheti i 
KLSH-se 

Udhëzuesi për 
përdorimin e PMF si 
mjet vlerësimi i 
miratuar nga Kryetari i 
KLSH.  

Realizuar 100% KLSH ka procedura me 
nxjerrjen dhe botimin e 
kuadrit të nevojshëm të 
PFM, sipas INCOSAI XXII. 
Duke fillur nga vitit 2017, 
kuadri PFM zbatohet ne 
pergatitjen e cdo raporti dhe 
analize periodike e vjetore, 
si ne rang Drejtorie  
Departamenti deri ne nivel 
institucional. 
Nuk është konsideruar e 
nevojshme nxjerrja e një 
udhëzimi të vecantë, 
meqenëse  në cdo rast, për 
hartimin e raporteve të 
analizave të 
departamenteve/drejtorive 
dhe KLSH është përcaktuar  
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detyrimi për zbatimin e 
kërkesave të PFM. 
Shiko pika 2.1.2 

Departamenti i 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 

    

 

2.1.2 Ngritjen e grupit e 
punës, që do të 
aplikojnë KMP për 
ekzaminimin dhe 
vlerësimin e fushave 
sipas treguesve dhe 
dimensioneve 
respektive. 

Kryetari Që nga viti 2018, 
brenda muajit 
Dhjetor çdo vit në 
vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Vendim Kryetari për 
ngritjen e grupit të 
punës  

Realizuar 100% Realizuar duke ngritur 
grupet e punës çdo rast. 
Vendim i Kryetarit të KLSH, 
(akt i pervitshem) per 
hartimin e Raportit Vjetor te 
Performances bazuar ne 
KMP, ne zbatim te të 
Strategjisë se Zhvillimit te 
KLSH 2018-2022. 
 
Urdhëri i Kryetarit nr.6, datë 
23/1/ 2020 "Per kryerjen e 
Analizes Vjetore te 
Veprimtarise se Departa-
menteve te KLSH per 
2019".   

Drejtor Buletini 

nr.3/2019 per 
periudhen Janar - 

Dhjetor 2019 ët e 
Përgjithshëm  

  Pika nr.1, e Urdhërit te 
Kryetarit nr.22, datë 30/1/ 
2020 "Per kpergatitjen e 
Raportit te performances 
tevitit 2019 qe KLSH 
paraqet ne Kuvend”.  

Sekretari i 
Përgjithshëm    

http://www.klsh.org.al/web/buletini_vjetor_compressed_5406_copy_1_5430.pdf
http://www.klsh.org.al/web/buletini_vjetor_compressed_5406_copy_1_5430.pdf
http://www.klsh.org.al/web/buletini_vjetor_compressed_5406_copy_1_5430.pdf
http://www.klsh.org.al/web/buletini_vjetor_compressed_5406_copy_1_5430.pdf
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2.1.3 Përgatitjen e 
raporteve të 
performancës 
vjetore institucionale  
dhe komunikimi me 
palët e interesit mbi 
performancën e 
veprimtarisë së 
KLSH  

Kryetari Që nga viti 2018, 
brenda muajit 
Mars çdo vit në 
vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë  

Buxheti i 
KLSH-se 

% e progresit në 6 
fushat në raportet 
performancës vjetore 
institucionale në 
Kuvendin e Shqipërisë 
(brenda muajit Mars 
çdo vit) 

Realizuar 100% Raporti i Performances së 
Institucionit për v.2019, 
miratuar me Vendimin e 
Kryetarit te KLSH nr. 21, 
datë 31.3.2020 permban 
elementet e vlëresimit 
bazuar në kuadrin PMF.                    
 
Buletini nr.3/2019 per 
periudhen Janar - Dhjetor 
2019 
http://www.klsh.org.al/web/b
uletini_vjetor_compressed_
5406_copy_1_5430.pdf 
 
 
Buletini Nr.1/2020 për 
periudhën Janar–Mars 2020 
http://www.klsh.org.al/web/b
uletini_nr_1_2020_5561.pdf 
  
 

 

Drejtorët e 
Përgjithshëm  

Prezantimi i 
rezultateve të punës 
së KLSH të paktën një 
herë në vit.     

Sekretari i 
Përgjithshëm 
 

  

   

OBJEKTIVI 2.2. ZBATIMI I STANDARDEVE PROFESIONALE NËPËRMJET ZHVILLIMIT TË METODOLOGJIVE DHE 
STANDARDEVE TË APLIKUESHME NË PËRPUTHJE ME PRAKTIKAT MË TË MIRA TËPROFESIONIT      

2.2.1 Analiza kuadrit 
rregullator ekzistues 
referuar mundësisë 
së hartimit dhe 
miratimit të 

Kryetari Dhjetor 2019 Buxheti i 
KLSH-se 

Dokumenti zyrtar i 
analizës, Vendim i 
Kryetarit të KLSH  

Proces   Ende nuk është finalizuar 
procesi, ndënëse ekziston 
si opsion.  

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

    

 

http://www.klsh.org.al/web/buletini_vjetor_compressed_5406_copy_1_5430.pdf
http://www.klsh.org.al/web/buletini_vjetor_compressed_5406_copy_1_5430.pdf
http://www.klsh.org.al/web/buletini_vjetor_compressed_5406_copy_1_5430.pdf
http://www.klsh.org.al/web/buletini_vjetor_compressed_5406_copy_1_5430.pdf
http://www.klsh.org.al/web/buletini_vjetor_compressed_5406_copy_1_5430.pdf
http://www.klsh.org.al/web/buletini_vjetor_compressed_5406_copy_1_5430.pdf
http://www.klsh.org.al/web/buletini_nr_1_2020_5561.pdf
http://www.klsh.org.al/web/buletini_nr_1_2020_5561.pdf
http://www.klsh.org.al/web/buletini_nr_1_2020_5561.pdf
http://www.klsh.org.al/web/buletini_nr_1_2020_5561.pdf
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Nr 
OBJEKTIVAT, NËN-
OBJEKTIVAT DHE 

VEPRIMTARITË 
  Afati i zbatimit 

Financi-
mi 

Treguesit e suksesit 
dhe monitorimit 

Statusi I 
arritjes se 
Treguesve  

% e 
realiz 
imit 

Komente 

 

Standardeve të 
Auditimit te Jashtëm 
Publik për Kontrollin 
e Lartë të Shtetit.  

Drejtorët e 
Departamentev
e 

    

 

Sekretari 
Përgjithshëm 

    

 

Departamenti 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë  
 

    

 

2.2.2 Përmirësimi i 
Manualeve të 
Auditimit të 
Përputhshmërisë 
dhe Auditimit 
Financiar 

Kryetari Qershor 2019 Buxheti i 
KLSH-se 

Manuali Auditimit 
Financiar i miratuar ( i 
rishikuar) 

Proces  60%  Sipas Urdhrit ntë 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’ 
ka vijuar puna për 
përmirësimin e këtyre 
manualeve udhëzuese. 
Shiko 1.6.1 dhe 1.10.2  

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

Manuali Auditimit të 
Përputhshmërisë i 
miratuar ( i rishikuar) 

    

 

Drejtorët e 
Departamentev
e 

      

 

Sekretari 
Përgjithshëm 
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Nr 
OBJEKTIVAT, NËN-
OBJEKTIVAT DHE 

VEPRIMTARITË 
  Afati i zbatimit 

Financi-
mi 

Treguesit e suksesit 
dhe monitorimit 

Statusi I 
arritjes se 
Treguesve  

% e 
realiz 
imit 

Komente 

 

Departamenti 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 

  

     

2.2.3 Hartimi manualeve 
specifike të 
detajuara për fusha 
dhe drejtime të 
caktuara për 
auditimin të 
Performancës, 
Financiar, të 
Përputhshmërisë e 
Rregullshmërisë, si 
dhe auditimin të TI-
së bazuar në 
Udhërrëfyesit e 
Përgjithshëm të 
Auditimit të 
INTOSAI-t  

Kryetari Që nga viti 2019 e 
në vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Metodikat, Udhëzuesit 
e miratuar nga 
Kryetari i KLSH 

Proces  60%    

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

    Sipas Urdhrit ntë 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’ 
ka vijuar puna për 
përmirësimin e këtyre 
manualeve udhëzuese. 
 
Shiko 1.6.1 dhe 1.5.2  

Drejtorët e 
Departamentev
e 

  

   

Sekretari 
Përgjithshëm      

Departamenti 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë      

2.2.4 Implementimi i plotë 
të kërkesave të 
niveleve 3[1] dhe 4 

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

Që nga viti 2019 e 
në vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 

Buxheti i 
KLSH-se 

Nr. i auditimeve të 
kryera bazuar në 
standardet sipas 

Realizuar 
dhe ne 
vijimësi  100% 

Referaur Raportieve Vjetore 
te Sigurimit të Cilësisë, 
rezulton se vijon  

file:///C:/Users/albana.Gjinopulli/Desktop/Plan%20Veprimi%20SDP%202018%20KLSH%20Monitorimi.xls%23RANGE!C330
file:///C:/Users/albana.Gjinopulli/Desktop/Plan%20Veprimi%20SDP%202018%20KLSH%20Monitorimi.xls%23RANGE!C330
file:///C:/Users/albana.Gjinopulli/Desktop/Plan%20Veprimi%20SDP%202018%20KLSH%20Monitorimi.xls%23RANGE!C330
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Nr 
OBJEKTIVAT, NËN-
OBJEKTIVAT DHE 

VEPRIMTARITË 
  Afati i zbatimit 

Financi-
mi 

Treguesit e suksesit 
dhe monitorimit 

Statusi I 
arritjes se 
Treguesve  

% e 
realiz 
imit 

Komente 

 
të ISSAI-ve në 
funksion të rritjes së 
efektivitetit të 
veprimtarisë 
audituese. 

zbatimit të 
Strategjisë 

Raportit te Sigurimit të 
Cilësisë kundrejt 
numrit të auditimeve 
në tërësi.  

Implementimi i plotë i 
kërkesave të niveleve 3 dhe 
4 të ISSAI-ve, në funksion 
të rritjes së efektivitetit të 
veprimtarisë audituese në 
KLSh. 
 
Per hollesi: Shiko Analiza 
Vjetore e KLSH per vitin 
2019 
http://www.klsh.org.al/web/
Analiza_Vjetore_e_KLSH_s
e_per_vitin_2019_Universit
eti_Ismail_Qemali_Vlore_2
8_29_shkurt_2020_4404_1
-1.php.  

Drejtorët e 
Departamentev
e      

Sekretari 
Përgjithshëm      

Stafi auditues      

OBJEKTIVI 2.3:  NXITJA DHE PROMOVIMI I VLERAVE TË LARTA PROFESIONALE TË AUDITUESVE NËPËRMJET 
KULTIVIMIT TË KULTURËS TË TË MËSUARIT GJATË GJITHË JETËS. 

     

     

2.3.1 Rishikimi i 
Rregullores se 
Trajnimeve duke 
përfshirë kërkesën 
për përhapjen  

Drejtorët e 
Përgjithshëm  

Që nga viti 2018 e 
në vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

1.               Rregullorja 
e trajnimit e 
ndryshuar, përditësuar 
dhe e miratuar nga 
kryetari i KLSH.  

 Realizuar 
plotesisht 

100% 1. Plani I Trajnimit dhe 
Zhvillimit Profesional te 
Stafit te KLSH I miratuar 
dhe I shperndare tek Stafi  

 

file:///C:/Users/albana.Gjinopulli/Desktop/Plan%20Veprimi%20SDP%202018%20KLSH%20Monitorimi.xls%23RANGE!C330
file:///C:/Users/albana.Gjinopulli/Desktop/Plan%20Veprimi%20SDP%202018%20KLSH%20Monitorimi.xls%23RANGE!C330
file:///C:/Users/albana.Gjinopulli/Desktop/Plan%20Veprimi%20SDP%202018%20KLSH%20Monitorimi.xls%23RANGE!C330
file:///C:/Users/albana.Gjinopulli/Desktop/Plan%20Veprimi%20SDP%202018%20KLSH%20Monitorimi.xls%23RANGE!C330
file:///C:/Users/albana.Gjinopulli/Desktop/Plan%20Veprimi%20SDP%202018%20KLSH%20Monitorimi.xls%23RANGE!C330
file:///C:/Users/qcibaku/Desktop/Implementimi%20i%20plotë%20i%20kërkesave%20të%20niveleve%203%20dhe%204%20të%20ISSAI-ve,%20në%20funksion%20të%20rritjes%20së%20efektivitetit%20të%20veprimtarisë%20audituese%20në%20KLSh.Per%20hollesi:%20Shiko%20Analiza%20Vjetore%20e%20KLSH%20per%20vitin%202019http:/www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php.
file:///C:/Users/qcibaku/Desktop/Implementimi%20i%20plotë%20i%20kërkesave%20të%20niveleve%203%20dhe%204%20të%20ISSAI-ve,%20në%20funksion%20të%20rritjes%20së%20efektivitetit%20të%20veprimtarisë%20audituese%20në%20KLSh.Per%20hollesi:%20Shiko%20Analiza%20Vjetore%20e%20KLSH%20per%20vitin%202019http:/www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php.
file:///C:/Users/qcibaku/Desktop/Implementimi%20i%20plotë%20i%20kërkesave%20të%20niveleve%203%20dhe%204%20të%20ISSAI-ve,%20në%20funksion%20të%20rritjes%20së%20efektivitetit%20të%20veprimtarisë%20audituese%20në%20KLSh.Per%20hollesi:%20Shiko%20Analiza%20Vjetore%20e%20KLSH%20per%20vitin%202019http:/www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php.
file:///C:/Users/qcibaku/Desktop/Implementimi%20i%20plotë%20i%20kërkesave%20të%20niveleve%203%20dhe%204%20të%20ISSAI-ve,%20në%20funksion%20të%20rritjes%20së%20efektivitetit%20të%20veprimtarisë%20audituese%20në%20KLSh.Per%20hollesi:%20Shiko%20Analiza%20Vjetore%20e%20KLSH%20per%20vitin%202019http:/www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php.
file:///C:/Users/qcibaku/Desktop/Implementimi%20i%20plotë%20i%20kërkesave%20të%20niveleve%203%20dhe%204%20të%20ISSAI-ve,%20në%20funksion%20të%20rritjes%20së%20efektivitetit%20të%20veprimtarisë%20audituese%20në%20KLSh.Per%20hollesi:%20Shiko%20Analiza%20Vjetore%20e%20KLSH%20per%20vitin%202019http:/www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php.
file:///C:/Users/qcibaku/Desktop/Implementimi%20i%20plotë%20i%20kërkesave%20të%20niveleve%203%20dhe%204%20të%20ISSAI-ve,%20në%20funksion%20të%20rritjes%20së%20efektivitetit%20të%20veprimtarisë%20audituese%20në%20KLSh.Per%20hollesi:%20Shiko%20Analiza%20Vjetore%20e%20KLSH%20per%20vitin%202019http:/www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php.
file:///C:/Users/qcibaku/Desktop/Implementimi%20i%20plotë%20i%20kërkesave%20të%20niveleve%203%20dhe%204%20të%20ISSAI-ve,%20në%20funksion%20të%20rritjes%20së%20efektivitetit%20të%20veprimtarisë%20audituese%20në%20KLSh.Per%20hollesi:%20Shiko%20Analiza%20Vjetore%20e%20KLSH%20per%20vitin%202019http:/www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php.
file:///C:/Users/qcibaku/Desktop/Implementimi%20i%20plotë%20i%20kërkesave%20të%20niveleve%203%20dhe%204%20të%20ISSAI-ve,%20në%20funksion%20të%20rritjes%20së%20efektivitetit%20të%20veprimtarisë%20audituese%20në%20KLSh.Per%20hollesi:%20Shiko%20Analiza%20Vjetore%20e%20KLSH%20per%20vitin%202019http:/www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php.
file:///C:/Users/qcibaku/Desktop/Implementimi%20i%20plotë%20i%20kërkesave%20të%20niveleve%203%20dhe%204%20të%20ISSAI-ve,%20në%20funksion%20të%20rritjes%20së%20efektivitetit%20të%20veprimtarisë%20audituese%20në%20KLSh.Per%20hollesi:%20Shiko%20Analiza%20Vjetore%20e%20KLSH%20per%20vitin%202019http:/www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php.
file:///C:/Users/qcibaku/Desktop/Implementimi%20i%20plotë%20i%20kërkesave%20të%20niveleve%203%20dhe%204%20të%20ISSAI-ve,%20në%20funksion%20të%20rritjes%20së%20efektivitetit%20të%20veprimtarisë%20audituese%20në%20KLSh.Per%20hollesi:%20Shiko%20Analiza%20Vjetore%20e%20KLSH%20per%20vitin%202019http:/www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php.
file:///C:/Users/qcibaku/Desktop/Implementimi%20i%20plotë%20i%20kërkesave%20të%20niveleve%203%20dhe%204%20të%20ISSAI-ve,%20në%20funksion%20të%20rritjes%20së%20efektivitetit%20të%20veprimtarisë%20audituese%20në%20KLSh.Per%20hollesi:%20Shiko%20Analiza%20Vjetore%20e%20KLSH%20per%20vitin%202019http:/www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php.
file:///C:/Users/qcibaku/Desktop/Implementimi%20i%20plotë%20i%20kërkesave%20të%20niveleve%203%20dhe%204%20të%20ISSAI-ve,%20në%20funksion%20të%20rritjes%20së%20efektivitetit%20të%20veprimtarisë%20audituese%20në%20KLSh.Per%20hollesi:%20Shiko%20Analiza%20Vjetore%20e%20KLSH%20per%20vitin%202019http:/www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php.
file:///C:/Users/qcibaku/Desktop/Implementimi%20i%20plotë%20i%20kërkesave%20të%20niveleve%203%20dhe%204%20të%20ISSAI-ve,%20në%20funksion%20të%20rritjes%20së%20efektivitetit%20të%20veprimtarisë%20audituese%20në%20KLSh.Per%20hollesi:%20Shiko%20Analiza%20Vjetore%20e%20KLSH%20per%20vitin%202019http:/www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php.
file:///C:/Users/qcibaku/Desktop/Implementimi%20i%20plotë%20i%20kërkesave%20të%20niveleve%203%20dhe%204%20të%20ISSAI-ve,%20në%20funksion%20të%20rritjes%20së%20efektivitetit%20të%20veprimtarisë%20audituese%20në%20KLSh.Per%20hollesi:%20Shiko%20Analiza%20Vjetore%20e%20KLSH%20per%20vitin%202019http:/www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php.
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OBJEKTIVAT, NËN-
OBJEKTIVAT DHE 

VEPRIMTARITË 
  Afati i zbatimit 

Financi-
mi 

Treguesit e suksesit 
dhe monitorimit 

Statusi I 
arritjes se 
Treguesve  

% e 
realiz 
imit 

Komente 

 

brenda KLSH te çdo 
informacioni dhe 
njohuri te marre nga 
cdo individ lidhur me 
raportet dhe 
rekomandimet e 
kongreseve, 
konferencave dhe 
seminareve te 
zhvilluara nga 
INTOSAI dhe 
EUROSAI si dhe 
partnerë të tjerë 
kombëtarë e 
ndërkombëtarë në 
fushën e auditimit të 
jashtëm publik.   

Sekretari i 
Përgjithshëm 

2.               Nr i 
informacioneve të 
shpërndara/ 
trajnimeve apo forma 
te tjera te komunikimit 
te rezultateve  nga 
organizimet kryesore 
si kongrese, seminare 
, rezoluta etj 

2. Te gjithainformacionet  të 
shpërndara nepermjet  
trajnimeve apo forma te 
tjera te komunikimit te 
rezultateve  nga 
organizimet kryesore si 
kongrese, seminare , 
rezoluta etj 

 

Drejtorët e 
Departamentev
e 

3.               Nr. i 
artikujve të përkthyer 
dhe botuar nga 
aktivitetet dhe botimet 
e SAI-ve te zhvilluara 
te EUROSAI dhe 
INTOSAI  

3. Revista Shkencore 
“Auditimi Publik” Nr. 21, 22, 
23 dhe 24/ vitit 2019. 
 
4. Botimi “GAO, NIK dhe 
Leksionet e Dodaros”, 
http://www.klsh.org.al/web/k
apak_00_5480.jpg 
 
5.Artikuj te botuar  
http://www.klsh.org.al/ëeb/K
LSH_ne_media_viti_2018_
3186_1.php  

http://www.klsh.org.al/web/kapak_00_5480.jpg
http://www.klsh.org.al/web/kapak_00_5480.jpg
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VEPRIMTARITË 
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arritjes se 
Treguesve  

% e 
realiz 
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Komente 

 

Departamenti 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 

4.               Nr. i 
Konferencave Vjetore  
të KLSH dhe në 
botimet KLSH. 

4. Aktivitetet trajnuese për 
periudhën janar - dhjetor 
2019 : 

Workshop-i me temë 
“Rregullat Fiskale dhe 
Institucionet e Pavarura 
Fiskale-Mundësitë për të 
siguruar qëndrueshmëri 
fiskale, zhvilluar në Vjenë 
në të cilin morën pjesë 2 
përfaqësues të KLSH 

Workshopi “Mbi auditimet 
financiare” zhvilluar në 
Stokholm , në të cilin morën 
pjesë 4 auditues të KLSH. 

Trajnimi i  moderatorëve për 
vetvlerësimin e integritetit 
zhvilluar në Beograd në të 
cilin morën pjesë 2 
përfaqësues të KLSH-së. 

Workshopi i Grupit të Punës 
IT të EUROSAI-t, ITWG, 
mbi Hapësirën e Kontrollit 
të e-Qeverisjes dhe 
Manualin Aktiv të Auditimit 
IT, zhvilluar në Bratislavë,  
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VEPRIMTARITË 
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arritjes se 
Treguesve  

% e 
realiz 
imit 

Komente 

 
në të cilin morën pjesë 3 
përfaqësues të KLSH-së.  

Workshopi me temë 
“Administrimi i mjedisit në 
vendet anëtare të BE-së 
kundrejt sistemit tregues të 
vlerësimit” zhvilluar në 
Bruksel, në të cilin morën 
pjesë 2 përfaqësues të 
KLSH. 

Seminari me temë “Të 
kontribuosh në arritjen e 
Objektivave të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm në sferën e 
parandalimit dhe eliminimit 
të pasojave të fatkeqësive 
dhe katastrofave” zhvilluar 
në Beograd në të cilin 
morën pjesë 2 përfaqësues 
të KLSH. 

Seminari mbi Rregullimin e 
përgjithshëm të mbrojtjes 
së të dhënave dhe impaktin 
në proceset audituese 
zhvilluar në Larnaka, Qipro 
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Treguesve  

% e 
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Komente 

 
në të cilin morën pjesë 2 
përfaqësues të KLSH. 

Trajnimin e 7-të 
Ndërkombëtar mbi 
Auditimin Mjedisor në 
Jaipur, Indi në të cilin mori 
pjesë 1 përfaqësues i KLSH 
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2.3.2 Eksplorimi i 
mundësive për 
auditime te 
përbashkëta dhe/ose 
paralele me SAI-t 
partnere te KLSH 
dhe SAI-t e tjera 
evropiane e me 
gjere 

Kryetari Që nga viti 2018 e 
në vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Nr. i pjesëmarrjen së 
auditime të 
përbashkëta dhe/ose 
paralele me SAI-t 
partnere te KLSH dhe 
SAI-t e tjera evropiane 
e me gjere, te 
interesuara për 
shkëmbimin e 
eksperiencave 
audituese me KLSH 

Realizuar 
dhe ne 
vijimesi 

100%  Gjatë vitit 2018 janë kryer 2 
auditime performance 
paralele me SAI- anëtare të 
EUROSAI-t – ( 1. 
Performanca e Strategjisë 
Ndërsektoriale 
Antikorrupsion; 2. Zonat e 
Mbrojtura Bregdetare.) 

- Pjesëmarrja e 
përfaqësuesve të KLSH-së 
në iniciativën e 
bashkëpunimit midis 
Institucioneve të Auditimit 
Suprem (SAI) në auditime 
paralele të performancës, 
PPA II. (Paralel 
Performance Audit) 
Shkup, Maqedoni, në vijim 
të bashkëpunimit të 
vendeve të rajonit në 
auditime paralele 
performance e iniciuar për 
herë të dytë nga SNAO 
Suedi (Paralel Performance 
Auditim PPA II).  
- Auditimi i Cilësisë 
së Ajrit u realizua në kuadër 
të auditimit paralel 
ndërkombëtar “EUROSAI -  
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Cooperative Audit on Air 
Quality”, i cili udhëhiqet nga 
SAI i Holandës në 
bashkëpunim me SAI e 
Polonisë, ku marrin pjesë 16 
SAI nga vende të ndryshme 
të Europës; 
- Duke patur parasysh 
rëndësinë e që Zonat e 
Mbrojtura Detare kanë për 
vendet e tyre, Institucionet 
Supreme të Auditimit të 
Shqipërisë, Qipros, Greqisë, 
Maltës dhe Portugalisë, në 
cilësinë e anëtarëve të 
EUROSAI-t dhe Grupit të 
Punës për Auditimin e 
Mjedisit (EUROSAI WGEA), 
vendosën të ndërmarrin një 
auditim të përbashkët me 
qëllim shqyrtimin e 
mekanizmave të aplikuar 
nga këto vende për të 
siguruar menaxhimin 
adekuat dhe efektiv të 
Zonave të Mbrojtura Detare 
brenda juridiksionit të tyre. 
Auditimi është zhvilluar 
përgjatë vitit 2018 dhe është 
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koordinuar nga SAI-t e 
Qipros dhe Maltës.  

 

Drejtorët e 
Përgjithshëm  

Që nga viti 2020 
ne Planin Vjetor të 
Auditimit  

    

 

Sekretari i 
Përgjithshëm 

      

 

Drejtorët e 
Departamentev
e 

      

 

Departamenti 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 

      

 

Drejtoria 
Komunikimit 

      

 

2.3.4 Nxitja e aktiviteteve 
te zhvillimit 
profesional te 
formave të 
ndryshme, nga 
trajnimet dhe 

Departamenti 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 

Çdo vit në vijimësi, 
gjatë gjithë 
periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Nr. i audituesve anëtar 
të organizatave 
profesionale 

 Realizur  100%   
Ndjekja e kursit ne distance 
nga audituesit e KLSH 
pranë Shoqatës se 
Kontabilisteve te Certifikuar 
ACCA Londër;  
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nëpërmjet e-learning 
dhe studimin në 
mënyrë të pavarur 

Pjesëmarrja ne seminarin e 
organizuar online ne datat 7-
8 prill 2020, nga Grupi i 
Punes se EUROSAI-t per 
Auditimet e Mjedisit, me 
teme "Energjia e 
Qendrueshme; 
 
Nga ana e Departamentit 
të Auditimit të IT, janë 
ndjekur online në kuadër të 
zhvillimit profesional 
trajnimet e mëposhtme:: 
• Trajnim online “Future of 

Data Protection, Privacy & 

IT Risk Management 2020” 

(certifikata përkatëse nga 

ISACA). 

 
Trajnimet Online gjate 
periudhes se pandemise, 
sipas Vendimit te kryetarit te 
KLSH me nr. 145/3 date 
16.3.2020. 
  

Drejtoria 
Komunikimit 

Nr. i audituesve që 
ndjekin trajnime 
online.  

   http://www.klsh.org.al/web/
programi_i_zhvillimit_profes
ional_te_klsh_per_vitin_202
0_a_5270.pdf 
  

http://www.klsh.org.al/web/programi_i_zhvillimit_profesional_te_klsh_per_vitin_2020_a_5270.pdf
http://www.klsh.org.al/web/programi_i_zhvillimit_profesional_te_klsh_per_vitin_2020_a_5270.pdf
http://www.klsh.org.al/web/programi_i_zhvillimit_profesional_te_klsh_per_vitin_2020_a_5270.pdf
http://www.klsh.org.al/web/programi_i_zhvillimit_profesional_te_klsh_per_vitin_2020_a_5270.pdf
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OBJEKTIVI  2.4 :   FORCIMI I NJË SISTEMI TË STRUKTURUAR TË ZHVILLIMIT PROFESIONAL NËPËRMJET : 
ÇERTIFIKIMIT TË AUDITUESVE PUBLIK  DHE ZHVILLIMIT TË VAZHDUESHËM      

2.4.1 Hartimi i strategjisë 
për trajnimin dhe 
zhvillimin profesional 
te audituesve të 
jashtëm në sektorin 
publikë.   

Kryetari Qershor 2019 Buxheti i 
KLSH-se 

Strategjia për trajnimin 
dhe zhvillimin 
profesional te 
audituesve të jashtëm 
në sektorin publik e 
miratuar nga Kryetari i 
KLSH 

 Realizuar 90%     

Drejtorët e 
Përgjithshëm  

  Dokumenti I Strategjise  për 
trajnimin dhe zhvillimin 
profesional te audituesve të 
jashtëm në sektorin publik,  
është përgatitur dhe do te 
kaloje per mendim tek 
drejtuesit e institucionit dhe 
per miratim tek Kryetari I 
KLSH-se.   

Sekretari i 
Përgjithshëm 

    

 

Departamenti 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 

    

 

       

Grupi i Punës 
për këtë qëllim 

    

 

2.4.2 Hartimi i Rregullave 
të Procedurave për 
Trajnimin dhe 
Zhvillimin 
Profesional në KLSH 

Kryetari Qershor 2019 Buxheti i 
KLSH-se 

Rregullat e 
Procedurave për 
Trajnimin dhe 
Zhvillimin Profesional 
në KLSH, të miratuara 
nga Kryetari i KLSH 

 Realizuar 100%    

Departamenti 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 

  Rregullat dhe procedurat e 
trajnimeve dhe aspektet e 
zhvillimit profesional janë 
integruar në Strategjinë e 
Trajnimeve dhe ne 
dokumentin e Planit Vjetor  
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te  Integruar të Zhvillimit 
profesional per vitin 2018 
dhe 2019. 
http://www.klsh.org.al/web/p
rogram_trajnimi_gusht_201
9_copy_1_4926.pdf 
 
Me Vendim të Kryetarit të 
KLSH-së, nr. 258, dt. 
31.12.2018 është miratuar 
“Programi i Zhvillimit 
Profesional të KLSH për 
vitin 2019” ka patur si qëllim 
zhvillimin e vazhdueshëm të 
kompetencave profesionale 
të stafit si dhe integrimit të 
këtyre kompetencave në 
punën audituese për të bërë 
të mundur të mësuarit në 
nivel institucional. 

 

2.4.3 Hartimi dhe zbatimi i 
programit te trajnimit 
te vazhdueshëm.   

Kryetari Që nga viti 2019 e 
në vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Programi Vjetor i 
trajnimit te 
vazhdueshëm. i 
miratuar  nga Kryetari 
i KLSH 

 Realizuar 100%   Sipas statistikave te 
administruara nga 
Departamenti i 
Metodologjisë, Standardeve 
dhe Sigurimit  te Cilësisë 
Auditimit, është përmbushur 
detyrimi për vitin 2019 te  
indikatorit prej 25 ditë 
trajnimi mesatarisht në vit  

http://www.klsh.org.al/web/program_trajnimi_gusht_2019_copy_1_4926.pdf
http://www.klsh.org.al/web/program_trajnimi_gusht_2019_copy_1_4926.pdf
http://www.klsh.org.al/web/program_trajnimi_gusht_2019_copy_1_4926.pdf
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për çdo punonjës të KLSH-
së, , te cilat kane dhëne 
impaktin e tyre në 
përfomancën e punës 
audituese. 
 

Departamenti 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 

Nr. i audituesve të 
trajnuar 

  Burimi: Analiza vjetore e 
KLSH 2019, 
Linku: 
http://www.klsh.org.al/web/
Analiza_Vjetore_e_KLSH_s
e_per_vitin_2019_Universit
eti_Ismail_Qemali_Vlore_2
8_29_shkurt_2020_4404_1
-1.php 
  

  Nr. i ditëve të trajnimit 
për çdo auditues. 

    

 

2.4.5 Përgatitja e 
moduleve të trajnimit 
të audituesve mbi 
auditimin e 
përputhshmërisë, 
auditimin financiar 
dhe auditimin e 
performances 

Drejtori i 
Përgjithshëm 

Dhjetor 2019 Buxheti i 
KLSH-se 

Miratimi i moduleve të 
trajnimit të audituesve 
mbi auditimin e 
përputhshmërisë 
auditimin financiar dhe 
auditimin e 
performances 

 Realizuar 100%   Miratuar modulet dhe 
temat e trajnimeve për çdo 
sezon dhe sipas tipologjive 
të auditimeve.  

Drejtori i 
Departamentit 

    

 

Drejtoria 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 

    

 

http://www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php
http://www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php
http://www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php
http://www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php
http://www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php
http://www.klsh.org.al/web/Analiza_Vjetore_e_KLSH_se_per_vitin_2019_Universiteti_Ismail_Qemali_Vlore_28_29_shkurt_2020_4404_1-1.php
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2.4.6 Trajnimi  stafit mbi 
auditimin e 
përputhshmërisë, 
auditimin financiar 
dhe auditimin e 
performances 

Drejtoria 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 

Që nga viti 2019 
dhe në vijimësi, 
gjatë gjithë 
periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

1.                   Nr. i 
trajnimeve  

 Realizuar 100%   1.Takimet dhe tavolinat e 
diskutimit per rishikimin e 
Rregullores se procedurave 
te auditimit, se bashku me 
kryerjen e analizave 
departamentale te v.2019. 
 
2.Plan trajnimesh për 
muajin Maj 2019. 
 
3.Plan trajnimesh per 

muajin Gusht 2019.Miratimi 

me nr. 246, date 26.7.2019. 

4.Plan trajnimesh për 

periudhën Shtator-Tetor  

2019. Miratimi me nr. 629, 

date 29.8.2019. 

5.Plan trajnimesh për target 
grupin e te rinjve te 
rekrutuar ne KLSH gjate 
këtij viti. 
  

Stafi auditues Nr. i audituesve të 
trajnuar mbi auditimin 
e përputhshmërisë 
auditimin financiar dhe 
auditimin e 
performances 
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2.4.7 Hartimi i Programit 
dhe Kurrikulave për 
Certifikimin e 
Audituesve Publik 

Kryetari Dhjetor 2019 Buxheti i 
KLSH-se 

Programit dhe 
Kurrikulave për 
Certifikimin e 
Audituesve Publik i 
miratuar nga Kryetari i 
KLSH 

Ne proces 
dhe ne 
vijimesi 

     

Drejtorët e 
Përgjithshëm  

 25% Objektivi është i kushtëzuar 
nga procesi i miratimit të 
ndryshimeve ligjore të 
propozuara nga KLSH në 
Kuvend, ndonëse ka filluar 
puna paraprake për këtë 
komponent.  

Sekretari i 
Përgjithshëm 

    

 

Departamenti 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 

    

 

Grupi i Punës 
për këtë qëllim 

    

 

2.4.8 Krijimi i Trupës së 
Trajnerëve  ne 
bashkëpunim me 
organizma 
profesionale dhe 
akademikë si IEKA, 
Këshilli Kombëtar i 
Kontabilitetit dhe 
Universitete 

Kryetari Korrik 2019  Buxheti i 
KLSH-se 

Trupa e trajnerëve e 
miratuar dhe e 
trajnuar (ToT) 

 Ne proces 
dhe ne 
vijimesi 

 10%   Objektivi është i 
kushtëzuar nga procesi i 
miratimit të ndryshimeve 
ligjore të propozuara nga 
KLSH në Kuvend, ndonëse 
ka filluar puna paraprake 
për këtë komponent  

Drejtorët e 
Përgjithshëm  

Banka 
Boterore 
(Aplikimi
n ne 
Projektitn 

 . 
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ToT te 
SAFE) 

Sekretari i 
Përgjithshëm 

  

     

Departamenti 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 

  

     

2.4.9 Certfikimi i të gjithë 
audituesve të KLSH 
si auditues të 
jashtëm publikë 

Kryetari Që nga viti 2019 e  
në vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Nr. i audituesve të 
certifikuar kundrejt nr 
të përgjithsëm të 
audituesve  

 I pa 
realizuar 

0%     

Drejtorët e 
Përgjithshëm  

   Objektivi është i 
kushtëzuar nga procesi i 
miratimit të ndryshimeve 
ligjore të propozuara nga 
KLSH në Kuvend, ndonëse 
ka filluar puna paraprake 
për këtë komponent.  

Departamenti 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 

    

 

Stafi auditues      

OBJEKTIVI 2.5. IMPLEMENTIMI DHE MONITORIMI I VAZHDUESHËM I DOKUMENTIT TË POLITIKAVE PËR 
ZHVILLIMIN E BURIMEVE NJERËZORË TË KLSH-SË.  
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2.5.1 Ndjekja dhe zbatimi i 
procedurave të 
menaxhimit të 
burimeve njerëzore 
në funksion të 
arritjes së 
objektivave për:   

Kryetari Cdo vit në vijimësi, 
gjatë gjithë 
periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

·      Raporti : Nr. i 
audituesve të 
rekrutuar sipas fushës 
kundrejt nr total te 
audituesve  

Realizuar  100% 1. Lidhur me rekrutimet, 
formimi i anëtarëve të 
departamentit  vazhdon të 
mbetet i larmishëm, sikurse 
e kërkon edhe auditimi i 
performancës. Mbizotërojnë 
ekonomistët dhe juristët, por 
kemi gjithashtu edhe 
inxhinierë mjedisi, 
marrëdhënie 
ndërkombëtare, etj. politikat 
e rekrutimit të punonjësve 
janë një faktor avantazhues 
në lidhje me progresin e 
deritanishëm në 
veprimtarinë audituese të 
KLSH-së pasi është arritur 
që mosha mesatare në 
KLSH në fund të vitit 2019 
është 42.6 vjeç, nga 52 vjeç 
në vitin 2011. 
Trajnimet e përditësimit të 
njohurive, të ofruara nga 
partnerët lokalë dhe 
ndërkombëtarë, që në fund 
të vitit 2019, audituesit e 
KLSH kanë marrë pjesë 
mesatarisht në 25 ditë 
trajnimi për auditues, 

 

Ø  Shtim i numrit të 
audituesve të rinj në 
mbështetje të numrit 
në rritje dhe 
strukturës së 
auditimeve. 

Drejtorët e 
Përgjithsëshëm 

·      Nr. i audituesve të 
ngritur në detyrë 

 

Ø  Rekrutimi nga 
jashtë institucionit. 

Drejtorët e 
Departamentev
e 

·      Niveli i qarkullimit 
brenda institucionit 

 

Ø  Qarkullimi nga 
brenda institucionit 

Sekretari 
Përgjithsëm 

·      Nr. i audituesve të 
trajnuar  

Ø  Promovimi 
hierarkik i stafit 

Drejtoria e 
Burimeve 
Njerëzore 

·      Nr. i ditë 
trajnimi/auditues në 
cdo vit  

Ø  Trajnimi i stafit 
  ·      Data Base për 

vlerësimin e 
performancës  

Ø  Staf proaktiv 

  ·      Data bazë me 
informacione për 
zhvillimet profesionale 
dhe akademike të cdo 
audituesi.   
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Ø  Angazhimi 
organizativ 

    indikator i cili rezulton të jetë 
12 herë më i lartë se viti 
2009 ku kishte vetëm 2 ditë 
mesatare trajnimi . 
Gjithashtu në total janë 23 
auditues të KLSH-së që 
kanë fituar internshipet tek 
ECA, si dhe nga 
bashkëpunimi i suksesshëm 
me Zyrën e Auditimit të 
Qeverisë së SHBA (GAO) 
ka vazhduar pjesëmarrja e 
audituesve tanë në një 
fellowship 4 mujor pranë 
kësaj zyre dhe e kanë 
përfunduar këtë program 6 
auditues. Burimi:  
 
 Për vitin 2018, organika e 
miratuar rezulton në një total 
prej 191 audituesish dhe 
punonjësish mbështetës. 
Nga viti 2011 dhe 2012, vite 
në të cilat struktura ka pasur 
një numër total prej 156 
audituesish dhe punonjësish 
mbështetës, dinamika e 
shtimit të numrit të stafit ka 
rezultuar me 5 auditues çdo 
vit, dhe 10 auditues për vitin 

 

Ø  Ekspertizë 
profesionale dhe 
dobiprurëse. 
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2018, duke kulmuar me 191 
auditues.   
http://www.klsh.org.al/ëeb/r
aporti_performances_2018
_4788.pdf fq.113 ( Tabela 3)   

2.5.2 Vendosja e një 
Sistemi Efektiv të 
Vlerësimit të 
Performancës si 
bazë për motivimin 
dhe nxitjen në 
karrierë të 
audituesve 

Kryetari Cdo vit në vijimësi, 
gjatë gjithë 
periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Udhëzim për 
Vlerësimet e 
Performancës 
miratuar nga Kryetari i 
KLSH.  

Realizuar  100%    
Drejtorët e 
Përgjithsëshëm 
Drejtorët e 
Departamentev
e 

  Aplikimi I plote I kerkesave 
te kuadrit ligjor per 
nepunesin civil ka siguruar 
funksionimin efektiv te 
Vleresimit te Performances  

 
Sekretari 
Përgjithsëm 

  Cdo periudhe 6-mujore, 
jane kryer vlersimet e 
perfoemcnes se stafit.  

Drejtoria e 
Burimeve 
Njerëzore 
   

  

 

OBJEKTIVI 2.6. INTEGRITETI SI VLERË THEMELORE  
      

  Forcimit të strukturës 
përgjegjëse për 
kontrollin, 
mbikëqyrjen dhe 
monitorimin e 
zbatimit të Kodit të 
Etikës dhe 
vlerësimin e 

Kryetari Përgjatë 2018 Buxheti i 
KLSH-se 

Struktura organizative 
e KLSH dhe 
përshkrimi i detyrave e 
rishikuar 

Realizuar 100%  Sektori i Etikes dhe 

Integritetit,  është krijuar si 

një strukture e veçantë në 

reflektim të praktikave e 

cila është përgjegjëse për 

mbikëqyrjen, investigimin 

e shkeljeve ndaj 

integritetit e cila dhe 

 

  Sekretari 
Përgjithshëm  

2.6.1 Departamenti 
Juridik  
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integritetit të stafit të 
KLSH 

përfaqëson një masë më 

efekte parandaluese në 

drejtim të forcimit të 

sistemit të kontrollit të 

integritetit ne KLSH. 

Nëpërmjet krijimit të këtij 

sektori, KLSH ka përfshire 

në strukturën organizative 

“Strukture etike dhe 

integritetit“ që ka 

përgjegjësi si strategjike 

dhe menaxheriale përsa i 

përket integritetit.  

Gjatë vitit 2019 ka kryer 

një veprimtari intesive 

investigimi mbikqyrje dhe 

kontrolli por jo vetem. Në 

dy raste në zbatim të 

procedurave ligjore të 

marrjes së masave 

disiplinore për nepunesit 

civil nga ky sektor është 

inicuar fillimi i 

procedurave disiplinore 

për thyerjë të Kodit të 
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Etikes dhe të rregullave të 

disiplines në pune.   

Veprimtaria e kësaj 

strukture gjatë vitit 2019 

ka vijuar të fokusohet në: 

i) investigimin dhe 

kontrollin periodik dhe në 

rastet e sinjalizimeve për 

thyerjen e rregullave të 

integritetit, etikes, 

standardeve etj.  

ii) monitorimin e zbatimit 

të kërkesave të kodit etik 

dhe komunikimin rreth 

çështjeve të etikës, 

trajnimin dhe zgjidhjen e 

dilemave të etikes dhe 

integritetit,  

iii) investigimin dhe 

kontrollin periodik dhe në 

rastet e sinjalizimeve për 

thyerjen e rregullave të 

integritetit, etikes, 
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standardeve etj.  

Në rregulloren e 

brendshme janë 

përcaktuar detyrat e 

personelit të Sektorit të 

Etikes dhe Integritetit i cili 

kryhen kontrolle 

inspektime për vleresimin 

dhe verifikimin e zbatimit 

të rregulave të sjelljes dhe 

kerkesave të Kodit të 

Etikes të audituesve apo 

dhe stafit mbështetets të 

KLSH-së. Sektori i Etikës 

dhe Integritetit si struktura 

përgjegjëse për 

mbikëqyrjen, kontrollin 

dhe investigimin e rasteve  

të shkeljeve të etikës dhe 

integritetit  përgjatë vitit 

2019 janë kryer gjithsej 

493  inspektime nga të 
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cilat 73  prej tyre në 

KLSH. 

2.6.2 Implementimi Kodit 
të Etikës  dhe 
monitorimi i 
rezultateve  

Kryetari Çdo vit në vijimësi, 
gjatë gjithë 
periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

1.               Nr. i 
Raporteve me 
rezultatet e 
monitorimit të Kodit të 
Etikës 

Realizuar 
dhe ne 
vijimesi 

 100% 1.  Rregullore e 

organizimit dhe 
funksionimit 
administrativ të KLSH-
së përfshin rregullat e 
brendshme, të cilat 
janë të detyrueshme 
për tu zbatuar nga çdo 
anëtar i stafit të KLSH-
së i çdo niveli, me 
qëllim ruajtjen e një 
qëndrimi etik dhe me 
integritet të individëve 
dhe institucionit të 
KLSH-së.  

http://www.klsh.org.al/w
eb/rregullore_e_brend
shme_e_organizimit_d
he_funksionimit_admis
nitrativ_te_klsh_1894.
pdf  

 
http://www.klsh.org.al/w

eb/kodi_i_etikes_se_kl
sh_se_30_04_2015_1
825.pdf  

  

http://www.klsh.org.al/web/rregullore_e_brendshme_e_organizimit_dhe_funksionimit_admisnitrativ_te_klsh_1894.pdf
http://www.klsh.org.al/web/rregullore_e_brendshme_e_organizimit_dhe_funksionimit_admisnitrativ_te_klsh_1894.pdf
http://www.klsh.org.al/web/rregullore_e_brendshme_e_organizimit_dhe_funksionimit_admisnitrativ_te_klsh_1894.pdf
http://www.klsh.org.al/web/rregullore_e_brendshme_e_organizimit_dhe_funksionimit_admisnitrativ_te_klsh_1894.pdf
http://www.klsh.org.al/web/rregullore_e_brendshme_e_organizimit_dhe_funksionimit_admisnitrativ_te_klsh_1894.pdf
http://www.klsh.org.al/web/rregullore_e_brendshme_e_organizimit_dhe_funksionimit_admisnitrativ_te_klsh_1894.pdf
http://www.klsh.org.al/web/kodi_i_etikes_se_klsh_se_30_04_2015_1825.pdf
http://www.klsh.org.al/web/kodi_i_etikes_se_klsh_se_30_04_2015_1825.pdf
http://www.klsh.org.al/web/kodi_i_etikes_se_klsh_se_30_04_2015_1825.pdf
http://www.klsh.org.al/web/kodi_i_etikes_se_klsh_se_30_04_2015_1825.pdf
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2. Programi vjetor i 

trajnimit të stafit 
përfshin tema specifike 
që lidhen me 
menaxhimin e etikës 
dhe integritetit, e cila 
konsiston në 
implementimin  e 
detyrueshëm të 
rregullave të etikës, si 
dhe në ndërgjegjësimin 
dhe edukimin e 
punonjësve për 
ruajtjen e një profili me 
integriteti të lartë të 
audituesit të KLSH-së. 
KLSH është anëtare e 
Task Force së 
EUROSAI-t për 
Auditimin e Etikës dhe 
ka mare pjesë në 
aktivitete 
ndërkombëtare për 
shpërndarjen e 
kulturës dhe integritetit 
në institucionet 
publike.  

 
 



74 | P a g e  
 

Nr 
OBJEKTIVAT, NËN-
OBJEKTIVAT DHE 

VEPRIMTARITË 
  Afati i zbatimit 

Financi-
mi 

Treguesit e suksesit 
dhe monitorimit 

Statusi I 
arritjes se 
Treguesve  

% e 
realiz 
imit 

Komente 

 

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

2.               Raporte te 
Monitorimit të 
INTOSAI-t 

    

 

Drejtorët e 
Departamentev
e 

    

 

Sekretari 
Përgjithshëm 

     

 

Sektori Etkes 
dhe Integritetit 

     

 

Stafi KLSH        

2.6.3 Zbatimi i 
“Rregullores së 
Brendshme të 
posaçme për 
procedurën e 
shqyrtimit të hetimit 
administrativ të 
sinjalizimit, 
mekanizmat e 
mbrojtjes së 
konfidencialitetit dhe 
mbrojtjes nga 
hakmarrja ne KLSH” 
miratuar me Urdhër 
të Kryetarit nr.219, 
datë 31.12.2017  

Kryetari Që nga viti  2018 
në vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

1.       Raportet Vjetore 
të monitorimit të 
zbatimit të Rregullores 

Realizuar 
plotësisht  
dhe në 
vijimës 

 100% Eshte hartuar hde miratuar 

me Urdhrin e Kryetrit te 
KLSH nr. 219, date 
31.12.2017, “ Rregullorja  e 
Brendshme e Posaçme për 
Procedurën e Shqyrtimit të 
Hetimit Administrativ të 
Sinjalizimit, Mekanizmat e 
Mbrojtjes së Konfiden-
cialitetit dhe Mbrojtjes nga 
Hakmarrja në Kontrollin e 
Lartë të Shtetit”,  
http://www.klsh.org.al/web/n
ew_doc_2019_02_20_12_3
5_20_4762.pdf 
 
- Shkresa Nr. 20, date 
08.01.2019 Raporti vjetor i  

http://www.klsh.org.al/web/new_doc_2019_02_20_12_35_20_4762.pdf
http://www.klsh.org.al/web/new_doc_2019_02_20_12_35_20_4762.pdf
http://www.klsh.org.al/web/new_doc_2019_02_20_12_35_20_4762.pdf
http://www.klsh.org.al/web/new_doc_2019_02_20_12_35_20_4762.pdf
http://www.klsh.org.al/web/new_doc_2019_02_20_12_35_20_4762.pdf
http://www.klsh.org.al/web/new_doc_2019_02_20_12_35_20_4762.pdf
http://www.klsh.org.al/web/new_doc_2019_02_20_12_35_20_4762.pdf
http://www.klsh.org.al/web/new_doc_2019_02_20_12_35_20_4762.pdf
http://www.klsh.org.al/web/new_doc_2019_02_20_12_35_20_4762.pdf
http://www.klsh.org.al/web/new_doc_2019_02_20_12_35_20_4762.pdf
http://www.klsh.org.al/web/new_doc_2019_02_20_12_35_20_4762.pdf
http://www.klsh.org.al/web/new_doc_2019_02_20_12_35_20_4762.pdf
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veprimtarisë  se Njësisë 
Përgjegjëse për Sinjalizimin 
dhe mbrojtjen e 
Sinjalizuesve, për vitin 2019. 
 
- Aktet ligjore dhe nënligjore 
te Sinjalizimit dhe Mbrojtjes 
se Sinjalizuesve janë bere 
pjese përbërëse e kurikules 
trajnuese periodike  te 
KLSH. Ne fokus te këtyre 
trajnime kane qene: 
Punonjësit ekzistues te 
KLSH, gjate trajnimit te 
detyruar vjetor; 
Punonjësit e rinj te cilët janë 
njohur me këto Akte gjate 
trajnimit njohës me 
institucionin. 

Sekretari 
Përgjithshëm 

2.       Nr. I gjetjeve 
dhe dobësive kundrejt 
rasteve të shqyrtuara   

   

 

Njësia 
Përgjegjëse për 
sinjalizimin 

  

100%    

Drejtoria e 
Auditimit të 
Brendshëm 
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Sektori Etikës 
dhe Integritetit 

  

     

2.6.4 Aplikimi 
metodologjisë së 
INTOSAINT si mjet i 
vetëvlerësimit të 
integritetit.  

Kryetari Që nga viti 2018 e 
në vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

1.               Nr. i 
Raporteve me 
rezultatet e aplikimit të 
INTOSAINT 

Realizuar 
dhe ne 
proces vijimi 

 100% Aplikuar per tú mbeshtetur 
nga EUROSAI per aplikimin 
e INTOSAINT  
 
Në datat 17-21 shkurt 2020 
në KLSH u krye nga 
ekspertë të SAI-t të 
Finlandës, Norvegjisë dhe 
Maqedonis së Veriut  
procesi i  vetëvlerësimit të 
integritetit. 

 

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

2.               %  e uljes 
se dobësive te 
integritetit    

Drejtorët e 
Departamentev
e 

  

   

Sekretari 
Përgjithshëm 

  

   

OBJEKTIVI 2.7 FORCIMI I SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM 
   

   

2.7.1 Konsolidimi i 
strukturës së 
Auditimit të 
Brendshëm në 
kryerjen e 
vlerësimeve dhe 
analizave 
sistematike për të 
identifikuar fuqitë 
dhe dobësitë si dhe 
shqyrtuar alternativat 
e zhvillimit 

Drejtoria e 
Auditimit të 
Brendshëm  

Që nga viti 2018 e 
në vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Nr i Raporteve të 
Auditimit të 
Brendshëm  

Realizuar 
dhe ne 
proces  

100% Drejtoria e Auidtimit te 
brendshem e krijuar dhe 
funksionale mbi bazen e 
Ligjit 114/2015  ´Per AB ne 
Sektorin Publik´ dhe Manulit 
te Auditimit te Brendshem 

 

  5  Raporte te Auditimit te 
realizuara gjate vitit kundrejt 
4 te planifikuara 
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2.7.2 Marrjen e veprimeve 
dhe masave 
korrigjuese në kohë 
dhe ndjekjen e 
zbatimit të tyre  

Kryetari Që nga viti 2018 e 
në vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

1.               Data basë 
me të dhëna për 
masat e marra 

Realizuar 
dhe ne 
proces  

100%  

 

Drejtoret e 
Përgjithshëm 

2.               Niveli i 
masave të ndërmarra 
për forcimin e KB 
kundrejt nr  të 
auditimeve të 
brendshme. 

Raportet e Auditimit 
perfshijne gjetjet dhe 
adresimet neprmjet masave 
dhe veprimeve te 
ndermarra per korrigjinin e 
dobesive   

Sekretari 
Përgjithshëm 
Drejtorë 
Departamentes
h 

3.               Nr. i 
rekomandimeve të AB 
per përmirësimin e 
sistemit të KB. 

Realizuar dhe 
ne proces  

  

 

  4.               Nr i 
rekomandimeve të AB 
për përmirësimin e KB 
kundrejt numrit total të 
rekomandimeve të 
auditimit të 
brendshëm 

  

 

2.7.3 Përditësimi i 
Strategjisë e 
Menaxhimit së 
Riskut  dhe 
përditësimi i  
Regjistrit të Riskut 

Sekretari 
Përgjithshëm 

Çdo vit në vijimësi, 
gjatë gjithë 
periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Raport Monitorimi i 
Implementimit të 
Strategjisë së Riskut, i 
publikuar 

Realizuar 
dhe ne 
proces  

  Strategjia e Menaxhimit te 
riskut per KLSH (e rishikuar 
ne Dhjetor te vitit 2018) dhe 
Rregjistri I Riskut I miratuar 
Vendim I Kryetarit te KLSH 
nr.250, date  31.12.2018   
http://www.klsh.org.al/previ
ewdoc.php?file_id=4585 

 
Drejtorë 
Departamentes
h 

100% 

 

Departamenti 
Strategjisë dhe 
Metodologjisë 

  

 

http://www.klsh.org.al/previewdoc.php?file_id=4585
http://www.klsh.org.al/previewdoc.php?file_id=4585
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Eshte hartuar Regjistri I 
Riskut per aktivitetet dhe 
zoteruesit e tyre ne nivel 
departamental per vitin 
2019. 
 
 
 

 
QËLLIMI 3. FORCIMI I KOMUNIKIMIT DHE BASHKËPUNIMIT 

   

OBJEKTIVI 3.1 :  Konsolidimi i marrëdhënieve të KLSH-së me Parlamentin 
 

 

3.1.1 

Dakortësimi mbi 
Memorandumin e 
Bashkëpunimit me 
Kuvëndin mbi 
procedurat e 
bashkëpunimit dhe 
implementimi i tij në 
drejtim të fushave që 
kanë të bëjnë me :  

Kryetari 1. 2018 
Buxheti i 
KLSH-se 

1.               Nënshkrimi 
i Memorandumin e 
Bashkëpunimit me 
Parlamentin mbi 
procedurat e 
bashkëpunimit KLSH 
Parlament /Nën 
komisioni parlamentar 
për çështje të auditimit 
i krijuar dhe funksional 

Proces por 
ende I 
pafinalizuar  

50% 

 Me synimin e 
institucionalizimit të 
marrëdhënieve të KLSH me 
Kuvendin e Shqipërisë, 
Kryetari i KLSH ka miratuar 
me shkresën nr. 34/39, datë 
30.06.2018 “Udhëzuesin 
për institucionalizimin e 
marrëdhënieve të KLSH-së 
me Parlamentin”. 
 
Shkresa nr. 483, datë 
20.04.2018 drejtuar 
Kryeministrit “Mbi imunitetin 
e krijuar nga antikultuara e 
pandëshkueshmërisë nga 
moszbatimi i  
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rekomandimeve të KLSH-
së, si dhe nxjerrja e urdhrit të 
Kryeministrit  për zbatimin e 
rekomandimeve”. 
 
nga ana e KLSH-së i janë 
përcjellë Kuvendit te 
Shqipërisë gjatë vitit 2019. 
131 vendime dhe raporte 
për auditimet e kryera gjatë 
vitit 2018 dhe 55 vendime e 
raporte auditimi për ato të 
kryera gjatë vitit 2019. Po 
kështu, në përmbushje të 
detyrimeve që rrjedhin nga 
Vendimi i Kryetarit të 
Kuvendit, nr. 134/2018 “Për 
Manualin e monitorimit 
vjetor dhe periodik të këtyre 
institucioneve” KLSH edhe 
gjatë vitit 2019 i ka përcjellë 
Kuvendit informacion lidhur 
me statusin e zbatimit të 
rekomandimeve të rezolutës 
së Kuvendit të datës 
19.07.2018. Një informacion 
më i detajuar për këtë 
çështje i është përcjellë 
periodikisht Kuvendit në tre 
periudha të ndryshme 
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kohore, përkatësisht: - Më 
datën 18 janar 2019. - Me 
qëllim informimin e Kuvendit 
lidhur me statusin e 
implementimit të 
rekomandimeve të KLSH 
lënë institucioneve të 
audituara dhe me synimin e 
mbështetjes së këtij të fundit 
për të rritur llogaridhënien 
dhe transparencën e 
përdorimit të parasë publike, 
krahas raportit të 
performancës, KLSH me 
shkresën nr. 230/2, datë 
08.04.2019 i ka përcjellë 
Kuvendit një raport të 
veçantë të detajuar për 
implementimin e 
rekomandimeve për 
periudhën tetor 2017- 
qershor 2018. - Gjithashtu 
në 31 dhjetor 2019, KLSH i 
ka përcjellë Kuvendit 
raportin e zbatimit të 
rekomandimeve për vitin 
2018. Theksojmë se 
raportet e sipërcituara i janë 
përcjellë edhe Ministrit për 
Marrëdhëniet me Kuvendin. 
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Përfaqësues të KLSH dhe 
përfaqësues të Komisionit 
për Ekonominë dhe 
Financat kanë marrë pjesë 
dhe kanë referuar lidhur me 
mënyrën si bashkëpunojnë 
institucionet tona edhe në 
aktivitete të ndryshme 
rajonale. 

  

·   Paraqitjen e 
raporteve të KLSH 
për Kuvendin e 
Shqipërisë.  

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

2. 2019 

2.               Nën 
Komisioni Parlamentar 
për auditimin i krijuar 
dhe funksional  

  

     

  
·   Kërkesat e 

Kuvendit për 
auditimet e KLSH 

Sekretari 
Përgjithshëm 
Drejtoria 
Komunikimit  

3. 2019  

3.               Nr. i 
seancave dëgjimore 
ndërmjet Parlamentit 
dhe subjekteve të 
audituar.  

  

     

  

·   Mbështetjen e 
deputëteve mbi rolin 
mbi 
përgjegjshmërinë e 
qeverisë.  

  

4. Që nga viti 2019 
e në vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

4.               Nr i 
kërkesave nga 
Kuvendi dhe shkresat 
e KLSH për Kuvendin 
për të identifikuat 
audtime potenciale.  
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5.               Nr i 
trajnimeve dhe/apo 
sesioneve informuese 
mbi misionin e KLSh 
dhe veprimtarinë e tij 
për anëtarët e rinj të 
Kuvendit ( deputetët e 
rinj) 

  

     

                 

Objektivi 3.2:Roli i KLSh në Axhendën e vitit 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm 
      

3.2.1 Vlerësimin e aftësisë 
së qeverisjes 
qendrore për të 
raportuar në lidhje 
me progresin dhe 
përmbushjen e 
OZHQ-ve nëpërmjet 
auditimeve të 
veprimtarisë së saj 
dhe besueshmërinë 
e dhënave që 
gjenerohen. 

Kryetari Pas vitit 2020 Buxheti i 
KLSH-se 

Raportet Vjetore të 
Perfomancës së 
KLSH 

 Ne proces  Pas 
2020  

  
Projekti per organizimin e 
Konferences Shkencore 
gjate gjysmes se pare te 
vitit 2020, me obbjekt 
progresin dhe përmbushjen 
e OZHQ-ve nëpërmjet 
auditimeve të veprimtarisë 
së saj dhe besueshmërinë 
e dhënave që gjenerohen. 

 

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

Çdo vit në vijimësi, 
gjatë gjithë 
periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Raporti Auditimit të 
Zbatimit Buxhetit 

 

Sekretari 
Pergjithshëm  

    

 

Drejtorët e 
Departamentev
e 

    

 

3.2.2 Kryerjen e 
auditimeve të 
performancës në 

Kryetari Pas vitit 2020 Çdo 
vit në vijimësi, 
gjatë gjithë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Raport i Auditimit të 
perfomancës në lidhje 
me ekonomicitetin, 

 Ne proces  Pas 
2020  

 Shiko pikat me nr. 1.4.2 
dhe 1.4.3 

 
Drejtorët e 
Përgjithshëm  
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lidhje me 
ekonomicitetin, 
efektshmërinë dhe 
efiçiencën e 
programeve 
kryesore qeveritare 
që kontribuojnë për 
OZHQ-të. 

Drejtori 
Departamentit 
të 
Perfomancës 

periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

efektshmërinë dhe 
efiçiencën e 
programeve kryesore 
qeveritare që 
kontribuojnë për 
OZHQ-të. 

 
  

 

OBJEKTIVI 3.3  : THELLIMI DHE SHTRIRJA E BASHKËPUNIMIT ME INSTITUCIONET E TJERA  

 

3.3.1 Rritja e numrit të 
marrëveshjeve të 
bashkëpunimit me 
njësi të qeverisjes 
qendrorë dhe 
vendor, institucione 
të pavarura, 
organizata të 
shoqërisë civile , 
ekspertë të fushës 
profesionale dhe 
akademike dhe 
zgjerimin e 
variacionin e 
aktiviteteve të 
përbashkëta.  

Kryetari Çdo vit në vijimësi, 
gjatë gjithë 
periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

·      Nr. i 
Marrëveshjeve të 
bashkëpunimit 

Realizuar 
dhe ne 
vijimesi  

100%  Gjatë tetë viteve të fundit 
KLSH ka nënshkruar 60 
marrëveshje bashkëpunimi, 
nga të cilat 33 me OJF dhe 
Universitete Publike e 
Private, 17 me institucione 
homologe dhe të tjerat me 
institucione shtetërore. 
Bashkëpunime me 
profesoratin e 
Universiteteve është 
vlerësuar maksimalisht nga 
KLSH, duke bashkëpunuar 
ngushtësisht me 
personalitete të fushave të 
ndryshme, duke përfshirë 
një pjesë të tyre edhe në 
auditime specifike, që 
kërkojnë mendim më të 
specializuar. Kjo qasje 

 

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

·      Nr. i 
Marrëveshjeve të 
Bashkëpunimit të 
rinovuara 

  

 

Sekretari 
Përgjithshëm  

·      Nr. i 
aktiviteteve të 
përbashkëta 

  

 

Drejtorët e 
Departamentev
e Drejtoria 
Komunikimit 
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bashkëpunimi me 
Universitetet konfirmohet 
edhe për vitin 2019, gjatë të 
cilit Kryetari i KLSH ka 
nënshkruar tre marrëveshje 
të reja bashkëpunimi me 
Universitete, përkatësisht 
me Universitetin e Shkodrës 
“Luigj Gurakuqi”, 
Universitetin “LOGOS” dhe 
“Albanian University”.  

KLSH ka organizuar për 
herë të tretë Muajin e hapur 
për qytetarët, në periudhën 
1 nëntor-6 dhjetor 2019, në 
kuadër të rritjes së 
transparencës së 
institucionit. Ne WEB-in e 
KLSH-së gjendet Programi i 
plote i muajit të hapur dhe 
njoftimet përmbledhëse për 
çdo aktivitet (Linku : 
http://.klsh.org.al/web/2019
_4102_1.php 

 

http://.klsh.org.al/web/2019_4102_1.php
http://.klsh.org.al/web/2019_4102_1.php
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3.3.2 Rritja e aktiviteteve 
të përbashkëta 
nëpërmjet 
bashkëpunimit me 
përfitim të ndërsjellët 
.  

Kryetari Çdo vit në vijimësi, 
gjatë gjithë 
periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

·  Nr. i metodologjive/ 
manualeve/udhëzuesv
e dhe dokumente te 
tjerë proceduralë e 
teknikë të përgatitur 
dhe dakortësuar 

Realizuar 
dhe ne 
vijimesi  

 100% *Hartimi I Manualit te 
Auditimit te mashtrimit dhe 
Korrupsionit                                     
* Hartimi manualit te 
Auditimit te Prokurimit 
Publik     

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

·  Nr. i trajnimeve të 
përbashkëta 

` 

Trajnime te perbashketa me 
perfaqesues te organeve 
lokale ( Projekti Open Data 
USAID)  

 

Sekretari 
Përgjithshëm  

·  Nr. i aktiviteteve të 
përbashkëta   

Muaji I Hapur organizuar ne 
nentor 2019   

Drejtorët e 
Departamentev
e Drejtoria 
Komunikimit 

  

  

  

 

3.4. Implementimi dhe monitorimi i vazhdueshëm i Strategjisë për Komunikim të KLSH-së 
   

   

3.4.1 Ndjekja dhe 
Monitorimi i 
implementimit të 
Planit të Veprimit të 
Strategjisë së 
Komunikimit të 
KLSH 2017- 2019   

Kryetari Që nga viti 2018 e 
në vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Raport Monitorimi i 
Strategjisë së 
Komunikimit  

Realizuar 
dhe ne 
vijimesi  

 100% Eshtë hartuar dokumenti i 
Monitorimit te Strategjise se 
Komunikimit në KLSh dhe 
ky dokument është 
përfshirë në Raportin Vjetor 
te Performances së KLSh-
së, që i dërgohet Kuvendit 
të Shqipërisë. 
 

 

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

 

 

Sekretari 
Përgjithshëm  
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Drejtoria 
Komunikimit 

  http://www.klsh.org.al/ëeb/
monit_per_planin_e_vepr_t
e_strategjise_se_komun_d
eri_31_dhjetor_2018_4718.
pdf  

3.4.2 Ngritja e grupeve të 
përbashkëta 
audituese me 
departamente 
brenda KLSH-së 

Kryetari Çdo vit në vijimësi, 
gjatë gjithë 
periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Nr. i auditimeve të 
përbashkëta me 
departamentet të 
auditimit  

Realizuar 
dhe ne 
vijimesi  

 100%  Realizuar. Për vitin 2019 
ka vijuar përtvoja e ngritjes 
se grupeve të përbashkëta 
audituese me departamente 
brenda KLSH-së.   

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

  Edhe për vitin 2020 kjo 
praktikë është demonstruar 
në kryerjen e një Auditimi të 
Performancës nga çdo 
Departament Auditimi në 
KLSH.     

Sekretari 
Përgjithshëm  

   

 

Drejtorët e 
Departamentev
e 

    

 

       

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

Kryetari Pas vitit 2020 dhe  
në vijimësi, gjatë 
gjithë periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Nr. i auditimeve të 
përbashkëta me SAI 
homologe 

realizuar       

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

100 Shiko 2.3.2  

 

Drejtorët e 
Departamentev
e 

    

 

http://www.klsh.org.al/web/monit_per_planin_e_vepr_te_strategjise_se_komun_deri_31_dhjetor_2018_4718.pdf
http://www.klsh.org.al/web/monit_per_planin_e_vepr_te_strategjise_se_komun_deri_31_dhjetor_2018_4718.pdf
http://www.klsh.org.al/web/monit_per_planin_e_vepr_te_strategjise_se_komun_deri_31_dhjetor_2018_4718.pdf
http://www.klsh.org.al/web/monit_per_planin_e_vepr_te_strategjise_se_komun_deri_31_dhjetor_2018_4718.pdf
http://www.klsh.org.al/web/monit_per_planin_e_vepr_te_strategjise_se_komun_deri_31_dhjetor_2018_4718.pdf


87 | P a g e  
 

Nr 
OBJEKTIVAT, NËN-
OBJEKTIVAT DHE 

VEPRIMTARITË 
  Afati i zbatimit 

Financi-
mi 

Treguesit e suksesit 
dhe monitorimit 

Statusi I 
arritjes se 
Treguesve  

% e 
realiz 
imit 

Komente 
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3.4.4 Sinergjizimi me 
aktorët e tjerë për tí 
kërkuar qeverisë 
nxjerrjen e urdhrave 
apo udhëzuesve për 
të siguruar 
implementimin e 
rekomandimeve të 
KLSH 

Kryetari Çdo vit në vijimësi, 
gjatë gjithë 
periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

Nr. i shkresave 
dërguar qeverisë për 
implementimin e 
rekomandimeve të 
KLSH 

Realizuar 
dhe ne 
vijimesi  

70% Shkresa nr. 483, datë 
20.04.2018 “Mbi imunitetin 
e krijuar nga antikultuara e 
pandëshkueshmërisë nga 
moszbatimi i 
rekomandimeve të KLSHsë, 
si dhe nxjerrja e urdhrit të 
Kryeministrit  për zbatimin e 
rekomandimeve”.   

 

Drejtorët e 
përgjithshëm 

Nr i shkresave të 
dërguara për marrjen 
e masave ndaj 
zyrtarëve të lartë me 
raste korrupsionit apo 
mashtrimit financiar.  

Shkresa nr. 1025, datë 
07.09.2018 i është përcjellë 
Sekretarit të Përgjithshëm 
të KM, MFE, Drejtorisë së 
Përgjithshme të KBFP 
„Kërkesa për bashkëpunim 
për ndjekjen e zbatimit të 
rekomandimeve të KLSH-
së“.  

 

Departamenti 
juridik 

  Adresuar Kuvendit në 
mënyrë të 
herëpasherëshme për 
krijimin e një nënkomisioni 
të dedikuar për veprimatrinë 
audituese të KLSH  
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3.4.5. Ristrukturimi dhe 
përditësimi në 
seksionin “Auditime” 
ne faqen zyrtare te 
KLSH për çdo lloj 
auditimi 

Sekretari 
Përgjithshëm  

Dhjetor 2018  Buxheti i 
KLSH-se 

Faqe interneti e KLSH 
e përditësuar 

Realizuar 
dhe ne 
vijimesi 

    

 

Drejtorët e 
Departamentev
e 

100% www.klsh.org.al 

 

Drejtoria 
Komunikimit 

    

 

3.4.6 Krijimi i një kanali 
virtual komunikimi 
mbi bazë 
departamenti. 

Sekretari 
Përgjithshëm  

Dhjetor 2018 Buxheti i 
KLSH-se 

Nr. i kanaleve virtual 
sipas departamenteve 
funksional 

Realizuar 
dhe ne 
vijimesi 

100% KLSH është orientuar drejt 
hapjes së dritareve të reja 
të komunikimit. Në faqen 
zyrtare të KLSH gjenden 4 
nyje të reja komunikuese 
me publikun dhe stafin e 
KLSH-së. Eshtë realizuar 
vendosja dhe zhvillimi i 
instrumentave si më 
poshtë:   

 

Drejtorët e 
Departamentev
e 

  

 1.  Open Data 
 2. Red Flags 
 3. Mekanizimi i Ankesave, 
4. Data Mining. 

 

Drejtoria 
Komunikimit   

  

 

http://www.klsh.org.al/
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3.4.7 

Rritja e vizibilitetit 
nëpërmjet pranisë  
në shtypin e shkruar 
me artikuj 
profesionalë 

Drejtorët e 
Përgjithshëm 

Çdo vit në vijimësi, 
gjatë gjithë 
periudhës së 
zbatimit të 
Strategjisë 

Buxheti i 
KLSH-se 

1.               Nr. i 
artikujve në shtypin e 
shkruar 

Realizuar 
dhe ne 
vijimesi 

100% 

Gjatë vitit 2019 janë 

realizuar 11 botime, te gjitha 

të vendosura në WEB-in e 

KLSH-së (linku :  

http://.klsh.org.al/web/Botim

e_445_1.php 

Performanca e aktivitetit të 

institucionit për vitin 2018 

është botuar ne gjuhën 

shqipe : 

http://.klsh.org.al/web/perfor

maca_2018_16_shtator_c1

0_compressed_1_5175.pdf 

Performanca e aktivitetit të 

institucionit për vitin 2018  

është botuar ne gjuhën 

angleze : 

http://.klsh.org.al/web/alsai_
performaca_2018_en_3_tet
or_c10_compressed_5176.
pdf 
 
     KLSH për vitin 2019 ka 

realizuar 25 ditë/trajnimi për 

çdo auditues dhe ka 

publikuar 11 botime në  

http://.klsh.org.al/web/Botime_445_1.php
http://.klsh.org.al/web/Botime_445_1.php
http://.klsh.org.al/web/performaca_2018_16_shtator_c10_compressed_1_5175.pdf
http://.klsh.org.al/web/performaca_2018_16_shtator_c10_compressed_1_5175.pdf
http://.klsh.org.al/web/performaca_2018_16_shtator_c10_compressed_1_5175.pdf
http://.klsh.org.al/web/alsai_performaca_2018_en_3_tetor_c10_compressed_5176.pdf
http://.klsh.org.al/web/alsai_performaca_2018_en_3_tetor_c10_compressed_5176.pdf
http://.klsh.org.al/web/alsai_performaca_2018_en_3_tetor_c10_compressed_5176.pdf
http://.klsh.org.al/web/alsai_performaca_2018_en_3_tetor_c10_compressed_5176.pdf
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% e 
realiz 
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Komente 

 

periudhën raportuese, midis 

të cilëve dy libra që lidhen 

drejtpërsëdrejti me punën 

audituese, “Manuali i 

Auditimit të Prokurimit 

Publik” dhe “Rregullorja e 

procedurave të Auditimit të 

KLSH-së & Rregullorja e 

Sistemit të Menaxhimit të 

Proceseve”. KLSH ka botuar 

gjithashtu tre numra të 

Revistës Kërkimore-

Shkencore “Auditimi Publik”, 

që ndikojnë drejtpërsëdrejti 

në rritjen e kapaciteteve 

audituese. 

Gjatë vitit 2019, shtypi i 

shkruar ka pasqy-

ruar raportet dhe deklara-

tat për shtyp të KLSH-së 

në një numër prej 336 

artikuj, njoftime, editoriale 

dhe komente analitike. 

Komunikimi dhe 

bashkëpunimi me median 

ka vijuar me të njëjtën frymë 

dhe intensitet dhe të gjitha 

mediat janë ftuar të marrin 
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% e 
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Komente 

 

pjesë edhe në analizat 

vjetore të Departamenteve 

të auditimit në muajin janar 

2020 dhe në analizën 

vjetore të institucionit për 

vitin 2019, duke rritur në 

këtë mënyrë transparencën 

e veprimtarisë së KLSH-së. 

Gjat vitit 2019, 90 auditues, 
prej të cilëve rreth 30% janë 
auditues të rinj, kanë qenë 
prezentë pothuajse në të 
gjitha gazetat me 122 
shkrime. 

Drejtuesit dhe audituesit e 

KLSH-së kanë marrë pjesë 

në emisione televizive për 

të trajtuar problematika të 

ndryshme të veprimtarisë 

audituese. 

Të gjitha botimet e KLSH-së 
janë promovuar çdo vit në 
panairin e librit dhe në 
datat 13-17 nëntor 2019, 
Kontrolli i Lartë i Shtetit mori 
pjesë në edicionin e XXIItë të 
Panairit të Librit, në Tiranë, 
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duke shënuar kështu për të 
shtatin vit radhazi një 
pjesëmarrje dinjitoze, duke 
u paraqitur me 109 botime 
përkundrejt 17 botimeve të 
vitit 2013, kur mori pjesë për 
herë të parë në këtë panair 
(http://.klsh.org.al/web/KLS
H_merr_pjese_ne_edicionin
_e_XXII_te_te_Panairit_te_
Librit_4126_1.php  

                                      

Sekretari 
Përgjithshëm  

2.               Nr. i 
botimeve profesionalo 
shkencore 

 

 

 

Drejtorët e 
Departamentev
e 

  

 

Drejtoria 
Komunikimit 

  

 

Stafi KLSH    

[1]- Niveli 3, përmban parimet fondamentale të auditimit dhe japin një platformë konceptuale për Auditimin Financiar, Auditimin e Performancës dhe Auditimin e 
Përputhshmërisë duke siguruar dhe konsistencën me kuadrin e ISSAI-ve. 

 

http://.klsh.org.al/web/KLSH_merr_pjese_ne_edicionin_e_XXII_te_te_Panairit_te_Librit_4126_1.php
http://.klsh.org.al/web/KLSH_merr_pjese_ne_edicionin_e_XXII_te_te_Panairit_te_Librit_4126_1.php
http://.klsh.org.al/web/KLSH_merr_pjese_ne_edicionin_e_XXII_te_te_Panairit_te_Librit_4126_1.php
http://.klsh.org.al/web/KLSH_merr_pjese_ne_edicionin_e_XXII_te_te_Panairit_te_Librit_4126_1.php
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