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1. Hyrje 
Ky dokument paraqet monitorimin e detajuar të objektivave të strategjisë për zhvillim të 

Kontrollit të Lartë të Shtetit. Formësimi dhe identifikimi i KLSH-së si një institucion, ka 

ardhur si pasojë e ndërgjegjësimit se veprimtaria e saj është e udhëhequr nga një Mision i 

qartë dhe kuptimplotë, duke evidentuar me një Vizion të saktë se ku jemi duke shkuar dhe 

duke përshkruar përmes një Strategjie Zhvillimi, se si do të jetë rrugëtimi ynë.  Për këtë  

KLSH ka kristalizuar Strategjinë e Zhvillimit 2015-2017, në përputhje me Misionin dhe 

Vizionin e saj, të detajuar në një pemë zhvillimi, baza e së cilës buron nga projekt-ideja për 

zhvillim institucional e Kryetarit të KLSH-së, që në kandidimin e Tij, e paraqitur Komisionit 

për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit të Shqipërisë. Secila prej objektivave të strategjisë 

është detajuar në degë zhvillimi ku detajohen planet individuale të zhvillimit, përmes të 

ashtuquajturave nën objektiva, të cilat udhëheqin veprimtarinë për zhvillim institucional. 

 
2. Qëllimi 

Duke qenë se ambienti i jashtëm, por edhe ai i brendshëm janë në ndryshim të vazhdueshëm, 

kërkohet një monitorim i vijueshëm i statusit të implementimit të objektivave. Ky monitorim 

siguron gjithashtu informacion mbi objektivat e parealizuara, apo që janë duke u realizuar 

përtej afateve të parashikuara, për të siguruar një vendimmarrje për rivendosjen në afat, apo 

kalimin në pasiv. Menaxhimi i ndryshimit kërkon një rivlerësim të vazhdueshëm, duke 

përditësuar, përshtatur dhe zgjeruar dimensionet e nën objektivave. Për këtë monitorimi i 

vazhdueshëm është dhe një proces, i cili mundëson përditësimin e objektivave duke i shtuar 

vlerës strategjisë për zhvillim institucional. 

Ky monitorim shërben dhe si një informacion për palët e interesit si publiku, parlamenti dhe 

SIGMA e Komisioni Evropian, të cilët e shohin institucionin e KLSH-së si një gur themeli në 

zhvillimin e institucioneve shtetërore duke ndihmuar në përqasjen e praktikave qeverisëse 

drejt normave Acquis Communautaire, të Bashkimit Evropian. 

 
3. Forma e raportimit 

Ky dokument është ndërtuar në dy pjesë në formën deskriptive, ku përshkruhet statusi i 

implementimit të secilit objektiv, nën-objektiv dhe element specifik, si dhe është ndërtuar dhe 

në formë tabele përmbledhëse me një funksion të ndërlidhur matricor. Në këtë matricë 

evidentohet strukturat zbatuese, afatet e zbatimit, aktori i zbatimit, jepet informacioni se kush 

janë treguesit e suksesit dhe monitorimit si dhe statusi i implementimit. 

 
4. Periudha e raportimit dhe afati kohor i raportimit 

Periudha e raportimit është nga momenti i miratimit të strategjisë nga Kryetari. Monitorimi 

është një proces periodik. Monitorimi i implementimit të objektivave reflekton punën e bërë 

deri në këtë moment të veprimtarisë. Ky përditësim, i paraqitur në këtë dokument, prek 

periudhën Mars 2015 deri në Qershor 2016. 

 
5. Procedurat e përgatitjes së raportit 

Ky dokument është hartuar në bazë të Urdhrit nr 42 të Kryetarit të KLSH-së për Miratimin e 

Strategjisë së Zhvillimit të KLSH-së, 2015 – 2017, e ripunuar. Në bazë të përgjegjësive të 

përcaktuara në Urdhrin e Kryetarit, procedura për inicimin e procesit nis nga Sekretari i 

Përgjithshëm, Drejtori i Politikave të Auditimit si dhe Drejtorët e Departamenteve dhe 

drejtoritë e KLSH-së sipas fushave të auditimit. Nga Drejtoria e Metodologjisë dhe Zhvillimit 

realizohet ky raport përmbledhës në fund të procesit. 
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6. Raporti deskriptiv i implementimit të objektivave të strategjisë 

Në bazë të misionit, vizionit, mandatit, analizës së pengesave dhe mjedisit strategjik, si dhe 

duke marrë parasysh situatën në drejtim të burimeve, KLSH ka vendosur këto objektiva 

strategjike për periudhën 2015 -2017. Në përcaktimin e tyre, KLSH është frymëzuar nga 

katër objektivat themelore të Strategjisë së Zhvillimit 2011-2017 të EUROSAI, të cilat janë: 

1. Ngritja e kapaciteteve; 

2. Standardet profesionale 

3. Shkëmbimi i njohurive dhe përvojës; dhe 

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

 

Objektivi Nr. 1. Zhvillimi i kapacitetit institucional të KLSH. Amendimi i bazës 

rregullatore të KLSH-së në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit dhe 

praktikat e mira evropiane 

KLSH në veprimtarinë e saj të auditimit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, 

në ligjet e shtetit Shqiptar dhe në Standardet Ndërkombëtare të INTOSAI (ISSAI). Zhvillimi 

institucional i referohet forcimit të kapaciteteve institucionale, duke u bërë një institucion 

model i qeverisjes së mirë në sektorin publik. KLSH synon të krijojë një model të qeverisjes 

së mirë brenda institucionit, nëpërmjet rritjes së transparencës së veprimtarisë së saj, 

pjesëmarrjen e palëve të interesuara, përdorimin ekonomik dhe efikas të burimeve, 

promovimin e përgjegjësisë individuale dhe institucionale, krijimin e një kulture të pa 

tolerueshme për konfliktin e interesit, parregullsive dhe mashtrimit. Ky objektiv është 

detajuar në tre nën objektiva ai i lobimit që amendimet e ligjit të miratohen në Kuvend dhe  

në vijimësi të tij përpilimi i rregullimeve të brendshme si dhe intensifikimi i marrdhënieve 

më Kuvendin. 

Nën-objektivi 1.1: Lobim që amendimet e ligjit të miratohen në Kuvend 

Ky nën objektiv konsiderohet i realizuar. Me hyrjen në fuqi të Ligjit nr. 154/2014, “Mbi 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, KLSH u angazhua tërësisht për 

hartimin e kuadrit rregullator për të përmbushur detyrimet e tij institucionale në plotësimin 

dhe miratimin e akteve përkatëse nënligjore në zbatim të këtij ligji si dhe orientimin e 

veprimtarisë institucionale në përputhje me kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare ISSAI. 

Menjëherë pas miratimit të ligjit organik të KLSH-së me Vendimet respektive të Kryetarit u 

ngritën grupet e punës për përgatitjen e finalizimin e disa dokumenteve të veprimtarisë së 

KLSH-së dhe konkretisht hapi i parë ishte procesi i rishikimi të Strategjisë së Zhvillimit 

Institucional 2013-2017 dhe planit të veprimit për periudhën 2015-2017 miratuar me Vendim 

të Kryetarit të KLSH-së, nr 42 datë 31.03.3015. 

Domosdoshmëria e rishikimit të Strategjisë së Zhvillimit Institucional 2013-2017 e KLSH-së, 

erdhi si pasojë e mosrealizimit të disa targeteve dhe aktiviteteve të planifikuara për tu  

realizuar gjatë viteve 2013-2014, dhe u krye pas dy vitesh, për shkak të dy faktorëve pengues 

që kategorizohen si faktorë të jashtëm dhe që nuk mund të ndikoheshin nga veprimtaria e 

KLSH-së. Përmendim miratimi me vonesë i Ligjit Organik “Për organizimin dhe  

funksionimin e KLSH-së” si dhe mos bërja efektive e projektit të binjakëzimit IPA 2013 në 

afatet e parashikuara (Projektuar të fillohej në vitin e dyte të strategjisë, viti 2014 dhe në fakt 

është parashikuar të fillojë në Mars 2016). 

Në funksion të këtij objektivi u zhvillua nën objektivi 1.2 në vijim në lidhje me zhvillimin e 

rregullave të brendshme, manualeve dhe udhëzimeve. 
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Nën-Objektivi 1.2: Rregullat e brendshme do të duhet të zhvillohen në disa fusha 

Në funksion të ridimensionimit të realitetit auditues si pasojë e ligjit të ri organik dhe në 

funksion të fushave të reja të auditimit, institucioni përjetoi disa ndryshime të rëndësishme. 

Këto ndryshime ishin si të karakterit metodologjik ashtu edhe të karakterit organizativ. 

Menaxhimi i burimeve të auditimit dhe vlerësimi i performancës së tyre, do të jenë subjekt i 

rregullave dhe procedurave moderne në mënyrë që të rrisin cilësinë dhe efikasitetin e 

funksioneve të tyre për të përmbushur misionin e KLSH, e cila do të zhvillojë dhe zbatojë 

rregullat për dokumentimin e kohës së auditimit në bazë të përvojave të mira evropiane. 

U projektua një strukturë e re organizative, me anë të Vendimit të Kryetarit nr 7 dt 03.02.2016 

“Për organizimin e KLSH-së dhe klasifikimin e vendeve të punës dhe nivelin e pagave” duke 

përcaktuar qartë rolet dhe përgjegjësitë e njësive ekzistuese dhe duke shtuar të reja, nëse 

kërkohet, në mënyrë që të sigurohej përdorim sa më i mirë i burimeve, duke ulur koston e 

procedurave administrative. Ky vendim riorganizoi institucionin në strukturën e tij 

organizative, në renditjen e punëve dhe klasifikimin e vendeve të punës. Në funksion të 

promovimit të zhvillimit individual u bë kategorizimi i vendeve të punës dhe nivelit përkatës 

të pagave, duke synuar respektimin e dinamikës individ – grup në mjedisin organizativ, 

identifikimin e roleve, përgjegjësive si dhe evidentimin e punës së realizuar nga gjithsecili. 

Me Vendimin e Kryetarit numër 61, dt 09.05.2015 “Për rregullat dhe procedurat e 

përzgjedhjes, të kontraktimit dhe të pagesës së ekspertëve të përkohshëm të jashtëm të  

KLSH”, institucioni vendosi rregulla të qarta për rekrutimin e një stafi kompetent me vlera të 

larta profesionale dhe etike duke motivuar dhe kontribuar në misionin dhe objektivat 

strategjikë te KLSH. 

Institucioni ka përgatitur një set politikash të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore për stafin, i 

cili përfshin çështje që lidhen me përshkrimin e punës dhe përgjegjësive, raportimin, politikat 

dhe procedurat për rekrutimin dhe zhvillimin e karrierës, vlerësimin e performancës, të 

promovimit, rregullat e brendshme, sjelljen në punë dhe çështje të tjera bazuar në menaxhimin 

e burimeve njerëzore në KLSH. Gjithashtu kjo veprimtari është parashikuar të finalizohet me 

mbështetjen e Projektit IPA 2013 nga kolegët e SAI-t Polak në formën e një Manuali të 

Menaxhimit të Burimeve Njerëzore. 

Në funksion zhvillimit të kulturës institucionale dhe dimensionit të etikës dhe integritetit, me 

vendim me vendimin Nr. 56, datë 30.04.2015 “Për miratimin e Kodit Etik të KLSH-së” u 

hartua kodi i etikës dhe rregullave të sjelljes. Ky kod etike riafirmon dhe paraqet vlerat dhe 

parimet thelbësore në të cilat bazohet veprimtaria e KLSH, si integriteti, pavarësia, 

objektiviteti, paanshmëria, kompetenca, kujdesi i duhur, konfidencialiteti dhe sjellja 

profesionale. 

Në funksion të përmirësimit të procesit auditues dhe bazuar në standardet e auditimit ISSAI, u 

përpilua Strategjia e Menaxhimit të Riskut si dhe Regjistri i Riskut të institucionit. Kjo u 

realizua me Vendimin e Kryetarit numër. 41, datë 30.03.2015 “Për miratimin e strategjisë së 

menaxhimit të riskut për KLSH”. 

Formalizimi i rregullave për certifikimin e stafit të auditimit, 2.2.4, si dhe hartimi i një 

dokumenti të politikave të burimeve njerëzore mbeten për tu zhvilluar si pjesë e projektit IPA. 

Për këtë ky nën objektiv është rivendosur në afat, në Janar 2017. 

 

Nën objektivi 1.3 Intensifikimi i komunikimit me Kuvendin e Shqipërisë 

Në zbatim të planit të Zhvillimit Strategjik të Institucionit dhe me mbështetjen e projektit IPA 

të BE-së, KLSH do të ripunojë strategjinë e tij të komunikimit për të qenë sa më pranë 

Kuvendit, publikut dhe medias, duke sjellë vazhdimisht ide të reja, të cilat janë 

domosdoshmëri për të qenë inovative, atraktivë dhe në koherencë me ndryshimet e shpejta të 

TI. 
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Institucioni ka realizuar një prezencë më të madhe në Komisionin e Ekonomisë dhe 

Financave, duke rritur nivelin e transparencës dhe përgjegjshmërisë përpara parlamentit dhe 

deputetëve. Janë intensifikuar marrëdhëniet jo vetëm në nivel mbledhjesh për raportim 

institucionit, por është rritur pjesëmarrja e deputetëve në evenimente që zhvillohen nga  

KLSH, si konferenca shkencore, peer revieŵ, përvjetor etj. 

 

Objektivi Nr. 2: Rritja e kapaciteteve audituese dhe e cilësisë së auditimit 

KLSH ka implementuar në Matjen e Performancës Institucionale sipas Kornizës së Matjes së 

Performanës së SAI-ve, pjesë e rekomandimeve të Kongresit të INTOSAI, 2010 dhe e 

rishikimeve të bërë nga vijimësi nga kjo organizatë. Në funksion të kësaj metodologjie janë 

monitoruar parametrat e zhvillimit institucional duke vlerësuar kapacitete audituese dhe 

cilësinë në auditim. 

Praktikat e mira të fushës kërkojnë që zhvillimi metodologjik dhe profesional i burimeve 

njerëzore te kryhet bazuar në dy shtylla kryesore. Atë të zhvillimit të metodologjisë audituese 

duke implementuar standardet e auditimit ISSAI, duke zhvilluar manualet e auditimit, 

rregullore të procedurave të auditimit, përmirësimin e raportimit dhe transparencës si dhe 

trajnimi e vazhdueshëm të stafit auditues. 

Për këtë janë parashikuar dhe po vijin zbatimi i dy plan veprimeve komplementare, ai i 

implementimit të standardeve të ISSAI dhe plani vjetor i trajnimeve. Në këtë drejtim KLSH 

ka zgjeruar fushat e tij të auditimit në drejtim të auditimit të performancës dhe të teknologjisë 

së informacionit, si një kërkesë e kohës dhe përgjegjshmërisë për të rekomanduar rritjen e 

vlerës së parasë publike dhe përmirësimin e proceseve të veprimtarisë së enteve shtetërore. 

 

Nën-Objektivi 2.1: Modernizimi i qasjes së auditimit të përputhshmërisë dhe 

rregullshmërisë 

Hartimi i manualit të auditimit të përputhshmërisë, miratuar me Vendim të Kryetarit numër 

196 dhe datë 29.12.2015 “Mbi miratimin e manualit të auditimit të përputhshmërisë dhe 

financiar”, ishte një gur i rëndësishëm themeli në drejtim të përmirësimit të proceseve 

audituese. Në përputhje me rekomandimet për përmirësim nga SIGMA të këtij manuali, do të 

rishikohet ai duke reflektuar gjithashtu edhe zhvillimet më të fundit të ambientit të jashtëm 

institucional. 

Në funksion të indikatorit të performancës trajnimi i stafit ka realizuar mbulimin tërësor të 

audituesve me standardet e auditimit ISSAI si dhe Manualet e Auditimit duke i dedikuar një 

vend të veçantë manualit të auditimit të përputhshmërisë. 

Mbetet të realizohet në kuadrin e projektit IPA përgatitja e modelit të raportimit vjetor në 

Kuvend mbi deklaratën përfundimtare buxhetore të R.SH. 

 

Nën-Objektivi 2.2: Zhvillimi i kompetencave dhe të kapaciteteve të auditimit financiar 

Me Vendim të Kryetarit numër 196 dhe datë 29.12.2015 “Mbi miratimin e manualit të 

auditimit të përputhshmërisë dhe financiar”, u miratua manuali i auditimit financiar. Në 

përputhje me rekomandimet për përmirësim nga SIGMA të këtij manuali, do të rishikohet ai 

duke reflektuar gjithashtu edhe zhvillimet më të fundit të standardeve të auditimit. Bazuar në 

ligjin e ri organik, KLSH duhet të përgatitet për lëshimin e një opinioni mbi raportin e 

ekzekutimit të buxhetit të konsoliduar dhe dhënien e opinioneve mbi pasqyrat financiare të 

subjekteve të audituara. Kjo parashtron rishikimin e manualit të auditimit financiar, duke 

përfshirë edhe udhëzime mbi opinionet e auditimit dhe të raportimit si dhe trajnimin e 

audituesve të përzgjedhur në këtë fushë. 

Në funksion të indikatorit të performancës trajnimi i stafit ka realizuar mbulimin tërësor të 

audituesve me standardet e auditimit ISSAI si dhe Manualet e Auditimit duke i dedikuar një 

vend të veçantë manualit të auditimit financiar. 
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Nën objektivi 2.2.4 i Vlerësimit të auditimeve të përputhshmërisë dhe nevojat për 

përmirësimin e tyre në KLSH është rivendosur në afat nga gjashtëmujorin e parë të vitit 2016 

deri në fund të vitit 2016. 

 

Nën-Objektivi 2.3: Zhvillimi i auditimit të integritetit 

Auditimi i integritetit, si risi e llojeve të auditimit në vitet e fundit, po shtrihet gjithnjë e më 

shumë në SAI-t e zhvilluara dhe në komunitetin INTOSAI. KLSH , në kuadrin e projektit të 

binjakëzimit IPA 2013, do të hartojë, me ndihmën e ekspertëve të huaj, Manualin e Auditimit 

të Integritetit në njësitë e sektorit publik. Institucioni do të trajnojë një staf të përzgjedhur nga 

audituesit e vetë më të aftë në drejtim të rritjes së kapaciteteve për realizimin e këtij auditimi, 

si një veprimtari që rrit përgjegjshmërinë në administrimin e fondeve publike dhe parandalon 

ose kufizon mashtrimin financiar dhe korrupsionin në njësitë që auditohen. 

KLSH është anëtare e Grupit të Punës së INTOSAI për auditimin e integritetit në subjektet e 

audituara dhe do të angazhohet në të ardhmen në realizimin dhe shtimin e numrit të 

auditimeve të integritetit. 

 

Nën-Objektivi 2.4: Zhvillimi i auditimit të menaxhimit të fondeve të BE 

Me perspektiven e qarte të marrjes nga Shqipëria të statusit të vendit kandidat për në BE dhe 

të rritjes se asistencës teknike të Bashkimit Evropian dhe të projekteve me fondet e BE për 

zhvillimin e qëndrueshëm të vendit tonë, KLSH do të punojë te rrisë njohuritë dhe kapacitetet 

e audituesve të tij për kryerjen e plotë të auditimit të menaxhimit të fondeve të BE. Ky  

auditim do të shohë menaxhimin e fondeve të akorduara nga BE nga këndvështrimi i 

efektivitetit të ndihmës së dhënë institucioneve publike përfituese. Rritja e kapaciteteve të 

audituesve të KLSH do të arrihet nëpërmjet trajnimeve specifike për këtë temë nga eksperte të 

SAI-ve partnere të KLSH, nëpërmjet trajnimeve apo shkëmbimeve të eksperiencës së 

ngjashme në vendet përfituese të ndihmës së BE. 

 

Nën-Objektivi 2.5 Programimi i auditimit bazuar në rrezik 

Me vendimin numër 41 dt 30.03.2015, të Kryetarit, për miratimin e strategjisë së menaxhimit 

të riskut për KLSH-në, u miratua dokumenti që përcakton përqasjen me risk në planifikim të 

programit vjetor të auditimit. KLSH do të përgatisë programin e saj vjetor të auditimeve të 

bazuar në një analizë të rrezikut të subjekteve të audituara. U përgatit gjithashtu udhëzuesi i 

veçantë për programin vjetor të auditimit numër 4, datë 31.12.2015, i cili i reflektoi qartë 

metodologjinë e përqasjes me risk në planifikim. Pjesë e këtij procesi është edhe përditësimi i 

regjistrit të riskut institucional, përditësim që kryhet në baza vjetore. Në kuadrin e projektit 

IPA do të realizohet plani vjetor i auditimit për vitin 2017. 

 

Nën-Objektivi 2.6 Zhvillimi i udhëzimeve të materialeve specifike të auditimit 

Si pjesë e botimit të manualit të vetë vlerësimit të integritetit për institucionet supreme të 

auditimit, u përgatit një material në lidhje me menaxhimin e riskut të mashtrimit, promovimit 

të kulturës kundër mashtrimit si dhe minimizimit të mundësive për ndodhjen e mashtrimit. 

Gjithashtu pjesë e këtij materiale ishin dhe “korrupsioni dhe integriteti” si dhe “KLSH dhe 

INTOSAINT: Profili mbi menaxhimin e Sistemit të Kontrollit të Integritetit në KLSH gjatë 

periudhës 2012 ‐ 2014”. Zhvillimi i mëtejshëm në formën e manualit është parashikuar si 

pjesë e projektit IPA. 

Në funksion të udhëzimeve të materialeve specifike të auditimit është realizuar manuali 

COBIT “Objektivat e informacionit kontrollit të teknologjisë së informacionit” pjesë e planit 

vjetor të botimeve të vitit 2015. COBIT 4.11, botim i Organizatës ndërkombëtare të Auditimit 

dhe Kontrollit të Sistemeve të Informacionit, ISACA (Information Systems Audit and Control 

Association),  është  një  strukturë  e  përdorur  gjerësisht,  e  cila  përmbledh  rekomandimet, 
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praktikat dhe metodat më të mira të vlerësimit për kontrollet e përgjithshme IT, si dhe për 

programet që zhvillohen në këto ambiente. 
Në funksion të ndjekjes dhe zbatimit të rekomandimeve u përpilua udhëzuesi i miratuar me 

vendim të Kryetarit numër 3 dt 03.11.2015, numër 1015 prot dt 03.11.2015 “Mbi procedurat 

për ndjekien dhe dokumentimin e punës, në auditimit e verifikimit të zbatimit të 

rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit”,. Ky udhëzim përcjell një metodë të unifikuar 

të auditimit të zbatimit te rekomandimeve të dërguara në subjektet e audituara, së bashku me 

raportin përfundimtar të auditimit, në reflektim të kërkesave ligjore te detajuara në rregulloren 

e brendshme të organizimit dhe funksionimit të KLSH. 

Në funksion të zhvillimi i metodologjive për raportimin e auditimit dhe formulimin e 

rekomandimeve është duke u rishikuar rregullorja e procedurave të auditimit si dhe të 

dokumenteve të auditit. 

 

Nën-Objektivi 2.7 Forcimi i rolit të Departamentit të Politikave të Auditimit për 

hartimin e metodologjive dhe aktiviteteve të lidhura të trajnimit 

Objektivat ambicioze për kryerjen e auditimeve cilësorë dhe në pajtueshmëri me Standardet 

ISSAI nuk mund të arrihen nëse nuk sigurohet më parë një mbështetje metodologjike 

nëpërmjet manualeve dhe udhëzuesve për kryerjen e veprimtarisë audituese sipas llojeve dhe 

specifikave të auditimeve. Përkthimeve dhe botimeve të disa prej udhëzuesve që lidhen me 

ISSAI specifike i bashkëngjiten dhe manualet e Auditimit Financiar, Auditimit të 

Pajtueshmërisë, Auditimit të Performancës dhe të Auditimit të TI-së, tashmë të hartuara. Ato 

gjithashtu do të pasurohen me një sërë udhëzuesish praktikë dhe instruksione për kryerjen e 

veprimtarive specifike. Sidoqoftë një lidhje më e fortë pritet të ndërtohet midis funksionit 

metodologjik me trajnimet, ku këto të fundit do të zhvillohen apo përzgjidhen mbi bazën e 

zhvillimeve metodologjike nga praktikat e mira të SAI-ve partnere të KLSH dhe nga 

aktivitetet e IDI, EUROSAI dhe INTOSAI si dhe projektin IPA. Tashmë janë në dispozicion 

Standardet e Auditimit të INTOSAI, ISSAI 5220, Udhëzime mbi praktikat më të mira të 

auditimit të financimit privat/publik dhe koncesioneve & Kodi i Transparencës Fiskale, FMN, 

Standardet e Auditimit të Qeverisë, Manuali i auditimit Finaniar, Manuali i Auditimit të 

Përputhshmërisë, Manuali i Auditimit të Performancës, Indikatorët të Performancës, Manuali  

i Audimit të Teknollogjisë së Informacionit, COBIT Objektivat e Kontrollit te Teknologjisë se 

Informacionit, Kodi i Etikes, Kodi i Sjelljes-ECA, ISSAI 30-Kodi i Etikës, Forcimi i 

Infrastrukturës Etike në SAI dhe Auditimi i Etikës në Sektorin Publik, Udhëzues për 

Auditimin e Mjedisit, Rregullorja e Brendshme, Udhëzues mbi procedurat për ndjekjen dhe 

dokumentimin e punës, në auditimit e verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit  

të Lartë të Shtetit. 

Përfitimi nga eksperienca e përbashkët në formën e pjesëmarrjes në ŵorkshop-e, monitorim të 

plotë të rezolutave, raporteve dhe rekomandimeve të kongreseve, konferencave dhe 

seminareve të zhvilluara nga INTOSAI dhe EUROSAI për përcjelljen pranë audituesve të 

KLSH të trendeve të reja të auditimit publik suprem në botë, kryerja e auditimeve paralele 

kanë qenë pjesë e veprimtarisë së vitit 2015 e në vijim. 

 

 

Nën-Objektivi 2.8: Zhvillimi i trajnimeve profesionale 

Kapacitetet audituese të stafit të KLSH-se do të forcohen kryesisht nëpërmjet rritjes së 

njohurive individuale të stafit nën kuadrin e zhvillimin profesional institucional. Ky proces do 

të kontribuoje në krijimin e një trupe profesionale audituesish, të aftë të përballojnë misionin e 

institucionit dhe të realizojnë vizionin nëpërmjet kryerjes së auditimeve profesionale. Procesi 

kërkon hartimin e miratimin e rregullave e procedurave të veçanta për realizimin e tij, në 
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mënyre të drejtë dhe transparente. Ai mund të kërkojë riklasifikimin e pozicioneve të 

audituesve në përputhje me njohuritë që priten të fitojnë audituesit. 
KLSH do të përqendrohet në përcaktimin e njohurive të audituesve sipas llojeve të auditimit, 

si një çështje që kërkon një vëmendje të veçante dhe është pjesë e vlerësimeve dhe analizave 

paraprake në përputhje me misionin e institucionit. Institucioni do të hartojë me kujdes 

modulet e trajnimit, do të kryejë përzgjedhjen e trajnerëve, mbi bazën e një bashkëpunimi 

efektiv me qarqet akademike, me ASPA (Shkolla Shqiptare e Administratës Publike), IEKA, 

KKK, etj. 

Përvetësimi i njohurive më të përparuara mbi auditimin do të kryhet duke përdorur edhe mjete 

të tilla si auditimet pilot për çështje që janë me tipike ose paraqesin risi (p.sh. auditimi 

Teknologjisë së Informacionit) apo për subjekte komplekse. Transmetimi i përvojës së fituar 

nëpërmjet këtyre auditimeve do të realizohet nëpërmjet zhvillimit të ŵorkshop-eve dhe 

seminareve njohës me stafin, si dhe nëpërmjet publikimit të tyre në faqen e internetit. 

KLSH do të vijojë të mbaje një normë të lartë trajnimi për stafin, prej 25 ditë trajnimi në vit 

për audituesit me eksperiencë dhe mbi 30 ditë trajnimi në vit për të rinjtë. Institucioni do të 

vijojë me trajnimin e burimeve njerëzore me të gjithë elementet e saj, ku do të përfshihet rritja 

e profesionalizmit të stafit përmes studimeve pasuniversitare në nivel masteri apo doktorature, 

ndjekjes së studimeve universitare në degë të dyta, përmirësimit të nivelit dhe zgjerimit të 

audituesve që njohin gjuhën e huaj dhe shfrytëzimin e materialeve dhe studimeve në gjuhë të 

huaj. Krahas çështjeve të trajtuara më sipër, KLSH do të institucionalizojë përfundimisht 

politikat e reja të rekrutimit dhe të zhvillimit të burimeve njerëzore, të zbatuara me intensitet 

gjatë tre viteve të fundit si dhe në respekt të faktorëve të tjerë të mjedisit strategjik të KLSH- 

se, të cilët kërkojnë me përparësi sigurimin e burimeve njerëzore dhe financiare të  

institucionit për zhvillimin e trajnimeve. 

 

Nën-Objektivi 2.9: Zhvillimi i kontrollit të cilësisë në auditim 

Kontrolli i Lartë i Shtetit e konsideron cilësinë e auditimit si jetike për kryerjen e misionit të 

tij, për imazhin dhe besueshmërinë e institucionit te publiku dhe Kuvendi. Për këtë, 

institucioni do të përmirësojë skemën për menaxhimin e cilësisë, e cila përfshin shqyrtimet në 

të ftohtë dhe në të nxehtë. Tashmë është krijuar Kjo skemë e përmirësuar do të ketë ndikim të 

padiskutueshëm në rezultatet e auditimit dhe në kapacitetin institucional, si dhe do t’u japë një 

rol më të madh niveleve përkatëse menaxheriale të auditimit, duke u shoqëruar me 

përgjegjësitë e tyre për produktet e auditimit. Skema duhet të kombinojë rolin e menaxhereve 

me pavarësinë e audituesve në dhënien e opinioneve, duke e ruajtur thellësisht atë, por duke 

forcuar paralelisht edhe përgjegjësitë e audituesve për besueshmërinë e raporteve të prodhuara 

prej tyre. Kjo skemë do të përfshijë më dukshëm procesin e menaxhimit të cilësisë  së 

auditimit në të gjitha fazat e auditimit, që nga programi i auditimit deri të ekzaminimi dhe 

raportimi. Ajo do të japë sigurinë e plotë të vendim-marrësve mbi besueshmërinë e raporteve 

të auditimit. Për këtë, grupe pune ad hoc do të kompletojnë një raport vjetor mbi cilësinë e 

auditimeve të kryera, si dhe ekspertë të jashtëm do të pajtohen për të vlerësuar cilësinë e 

auditimeve të kryera. 

 

Nën-Objektivi 2.10 “Pjesëmarrje aktive e KLSH ne programin “3i””. 

KLSH ka nënshkruar Marrëveshjen e Angazhimit me përfaqësues të IDI dhe EUROSAI për 

Programin “3i”, Iniciativa e Implementimit të ISSAI-ve. 

IDI(Instituti i Zhvillimit Ndërkombëtar i INTOSAI) ka zhvilluar Programin e quajtur “3 i-të” , 

i cili nënkupton Nismën e Implementimit të standardeve ISSAI. Në kuadër të këtij programi, 

vendet anëtare të IDI, pjesë e të cilit është dhe Shqipëria, angazhohen për të hartuar Strategji, 

të cilat sigurojnë jo vetëm përshtatjen e Standardeve ISSAI, por mbi të gjitha pajtueshmërinë 

në implementimin e tyre. 
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Kjo marrëveshje nënkupton angazhimin e tre palëve SAI-t, IDI dhe EUROSAI për 

implementimin e ISSAI-ve në nivel kombëtar, nëpërmjet hartimit dhe miratimit të Strategjisë 

për implementim. 

E angazhuar për plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja KLSH ka përmbushur 

tashmë të tre veprimtaritë atë të përcaktimit të rolit dhe përgjegjësive të Moderatorëve , të  

cilët do të udhëheqin procesin e implementimit të ISSAI – ve në nivel kombëtar, atë të 

kryerjes së vlerësimeve mbi pajtueshmërinë e ISSAI-ve, me ndihmën e Moderatorëve të 

ISSAI, si dhe atë të hartimit të Strategjisë së Implementimit të ISSAI-ve, duke përfshirë  

gjetjet e “iCAT-s” (Mjetet e Vlerësimit të Pajtueshmërisë me ISSAI-t) dhe hartimin e një  

Plani Veprimi për implementimin e Strategjisë. 

 
Objektivi Nr. 3. Përmirësimi i cilësisë dhe shtimi i numrit të auditimeve të 

performancës. 

Përmirësimi i cilësisë dhe shtimi i numrit të auditimeve të performancës përbën një nga sfidat 

më madhore të KLSH-së. Gjatë vitit 2015 janë realizuar 12 auditime performance, gjatë 

gjashtëmujorit të parë të vitit 2016 janë realizuar 2 auditime dhe janë në proces 9. Auditimi i 

performancës i institucionit për periudhën e ardhshme strategjike do të jetë një veprimtari e 

konsoliduar, me një vëllim të shumëfishuar të numrit aktual të auditimeve të performancës , 

me një staf të mirë-trajnuar që ka demonstruar aftësi të spikatura në kryerjen e këtij lloji 

auditimi me ndikim në administratën publike shqiptare. Auditimi i Performancës do të jetë një 

nga dy aktivitetet me të rëndësishme në gjithë veprimtarinë e institucionit. 

Një subjekt mund të jetë duke kryer veprimtari në përputhje me kuadrin rregullator (duke 

rezultuar në rregull në lidhje me auditimin e përputhshmërisë) si dhe mund të ketë përpiluar 

pasqyra financiare në përputhje me standardet dhe kërkesat e ligjit dhe përsëri të jetë duke 

punuar jo në nivele të duhura të performancës Auditimi i performancës jep një informacion 

shumë më të gjerë mbi vlerën që aktiviteti i njësisë së audituar i jep parasë publike. Në  

mënyrë më specifike, KLSH do të këshillojë dhe ndihmojë drejtuesit dhe personelin e këtyre 

enteve për përmirësimin e proceseve të punës, sidomos aty ku eficienca është e vështirë për  

t’u matur, si dhe në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike pa rritur shpenzimet, me 

qëllim final rritjen e vlerës së parasë publike. 

Përballimi i kësaj sfide përbën një ndërgjegjësim të ri të rolit të KLSH-së në auditimin publik. 

Realizimi i objektivit të mirë menaxhimit dhe rritjes së vlerës së parasë publike kërkon rritjen 

e cilësisë dhe numrit të auditimeve të performancës nga viti në vit dhe në mënyrë graduale, në 

përputhje me burimet e krijuara të auditimit. 

Rezultatet zhgënjyese të disa politikave publike tregojnë një hendek mes qëllimeve të 

politikave dhe skemave në njërën anë, dhe kompleksit dhe natyrës gjithnjë në ndryshim të 

problemeve shoqërore dhe ekonomike të vendit në anën tjetër. Ato kërkojnë një tip të ri 

përgjegjësie, në të cilën auditimi i sektorit publik duhet të luajë rolin e tij duke marrë një qasje 

dinamike më tepër se sa një qasje statike. KLSH do zhvillojë më tej auditimin e performancës 

pikërisht dhe kryesisht në rezultate, më tepër se sa në proces, duke theksuar nevojën për 

ndryshim, për përmirësim të përgjegjshëm dhe të vazhdueshëm të menaxhimit publik. 

Institucioni ka sfidën që të konsiderojë nëse synimet e politikave dhe skemat lidhen me 

problemet reale të shoqërisë dhe shqetësimet e palëve të interesit. 

INTOSAI njeh nevojën për auditime të performancës që lejojnë më shumë kompleksitet. 

Udhëzimet e reja të auditimit të performancës në Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve 

Supreme të Auditimit (ISSAI 3000) nxisin një orientim drejt nevojave të qytetarëve: ndikimi 

aktual i aktiviteteve krahasuar me ndikimin që synohej, duhet të auditohet. Ndryshe nga 

auditimi i përputhshmërisë, audituesit e performancës nuk do të shikojnë vetëm nëse 

programet politike janë duke u realizuar sipas planit, as do të përqendrohen shumë hollësisht 

nëse objektivat janë arritur, kriteret janë plotësuar, dhe treguesit e    performancës janë arritur. 
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Sipas ISSAI 3000, "progresi dhe praktikat duhet të ndërtohen nga të mësuarit mbi përvojën." 

Audituesit e performancës të KLSH do të punojnë mbi përvojën e deritanishme dhe 

njëkohësisht do të jenë kurajozë e krijues, duke matur në çdo rast interesin publik në 

performancën e entit shtetëror që auditojnë. Kjo do të lejojë një zhvillim gradual të auditimit 

të performancës. 

Zhvillimet e metodologjive specifike që lidhen me auditimin e performancës janë të 

domosdoshme për realizimin e këtij objektivi. Kjo masë do të zgjidhë procedurat e 

përzgjedhjes së subjekteve për të kryer një auditim performance, planifikimit të auditimit të 

performancës, teknikave të auditimit dhe mbledhjes së të dhënave, për të kompletuar  

auditimet e performancës, si dhe çështje specifike që kanë të bëjnë me objektivat, kontrollin e 

cilësisë, raportimin dhe rekomandimet e auditimit të performancës. Hapat që do të ndërmerren 

në këtë drejtim kanë të bëjnë me krijimin e një skeleti standard për auditimin e performancës, 

duke synuar përfshirjen në auditim të literaturës bashkëkohore mbi fenomenin apo subjektin 

që po auditohet, legjislacionin e BE-së në fushën që po auditohet, bazën ligjore vendase, 

auditimet e kryera nga SAI të tjera të suksesshme, etj. Po kështu, do të synohet aplikimi i 

metodave shkencore financiare, statistikore dhe ekonometrike për një auditim performance që 

me të vërtetë ndihmon në përmirësimin e përdorimit të fondeve publike. 

Për të realizuar objektivin e mësipërm, Departamenti i Auditimit të Performancës së KLSH, 

do të përcaktojë çdo vit kriteret në përzgjedhjen e fushave të auditimit. Kriteret e përzgjedhjes 

do të reflektojnë lidhjen me situatën aktuale të zhvillimit në vend, sfidat e sektorit publik, 

përmirësimin e treguesve makroekonomikë dhe rritjen e bashkëpunimit me SAI-t e tjerë për të 

kryer auditime të përbashkëta. 

Programe të veçanta trajnimi hartohen dhe zbatohen për të kompletuar njohuritë e stafit në 

lidhje me auditimin e performancës pjesë e programit vjetor të trajnimeve dhe urdhrave për 

trajnime specifike si ai zhvilluar në periudhën 25 janar – 5 shkurt 2016, nr 32 dt , dt 

07.03.2016 si dhe trajnimet në departament. Njëkohësisht në funksion të këtij zhvillimi gjatë 

implementimit të Projektit IPA, janë programuar 4 auditime pilot si dhe trajnime e vizita 

studimore për auditimin e performancës në SAI-t homologe. 

 

Nën objektivi 3.2 Palët e interesit 

Gjatë vitit 2015 dhe në gjashtëmujorin e parë të vitit 2016, por dhe më parë është realizuar 

forcimi i bashkëpunimit me mjediset akademike, të ekspertizës dhe shoqërisë civile duke i 

përfshirë në analiza departamentale dhe institucionale në bashkëpunim me mjediset 

akademike, lidhja e marrëveshjeve të bashkëpunimit e në vijim. 

Në funksion të motos nga eksperienca e përbashkët përfitojmë të gjithë janë realizuar auditim 

paralel me teme "Burimet alternative të energjisë" (auditim performance), e në vijim auditim 

paralel me temë "prokurimi publik", i cili drejtohet nga SAI i Suedisë në bashkëpunim me 

ECA dhe auditimi i koordinuar "Cilësia e ajrit", i cili kryhet nga vendet anëtare të grupit të 

punës së EUROSAI për auditimet e mjedisit. Gjithashtu në kuadër të forcimit të 

bashkëpunimit me institucionet vendase me të cilat kemi marrëveshje bashkëpunimi janë 

Realizuar ŵorkshop auditim paralel performance, Kosovë, Ŵorkshop për auditimin e 

performancës së cilësisë së ajrit, Hagë e në vijim. 

Në proces përpunimi është edhe përpilimi i një broshure për subjektet e administratës publike. 

 

Nën objektivi 3.3 Kapacitetet njerëzore institucionale 

Në funksion të këtij nën objektivi janë realizuar pjesëmarrja e stafit të KLSH-së në shtypin e 

shkruar me artikuj profesionalë, si dhe në botime shkencore. Për këtë janë botuar në median e 

shkruar janë 149 për periudhën Janar Qershor 2013, 346 për periudhën Janar Qershor 2014, 

285 për periudhën Janar Qershor 2015 dhe 491 për periudhën Janar Qershor 2016. 
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Gjithashtu është realizuar hapja e një faqeje virtuale në Facebook ose Tŵitter, janë shtuar 

botimet profesionale shkencore dhe është rritur prania në shtypin e shkruar me artikuj 

profesionalë. Është në proces krijimi i një seksioni të veçantë në faqen e ŴEB-it të KLSH-së 

për auditimin e performancës. 

 

Nën objektivi 3.4 Kapacitetet njerëzore individuale 

Pjesë e këtij nën objektivi, tashmë në këndvështrimin e menaxhimit të burimeve njerëzore, një 

vend të veçantë zë avancimi në karrierë. Për këtë periodikisht audituesit ftohen publikisht të 

marrin pjesë në testime për ngritje në karrierë, duke e shoqëruar procesin me trajnim të 

vazhdueshëm profesional. Në funksion të këtij qëllimi realizohet analizimi individual i 

nevojave për trajnim, plan trajnimet të diferencuara në bazë të eksperiencës, tematikës dhe 

burimeve të informacionit. 

 

Objektivi Nr. 4. Zhvillimi dhe konsolidimi i auditimeve të Teknologjisë  së  

Informacionit dhe përdorimi i TI në auditim 

Në funksion të këtij objektivi janë botuar manuali i auditimit të IT, COBIT Objektivat e 

Kontrollit te Teknollogjise se Informacionit. KLSH ka ndërmarrë hapa konkretë për  

zhvillimin e njohurive në fushën e TI-së si dhe mbështetjen me infrastrukturë dhe mjete të 

kësaj fushe. Për këtë të gjithë audituesit janë pajisur me lap top si dhe në postet e punës në 

KLSh ëhstë investuar në desk top all-in-one. KLSH shfaqet tashmë si një institucion  

avangardë që përdor teknikat vizualizuese në analizimin dhe identifikimin e zonave të riskut 

në përpunimin e BIG data. Institucioni ka përjetuar implantimin e teknikave CAAT, IDEA  

dhe konceptet e teknologjisë së informacionit po përdoren gjerësisht në procesin auditues në  

të gjithë departamentet e KLSH-së. Në funksion të zhvillimit të mëtejshëm, nën moton nga 

eksperienca e përbashkët përfitojmë të gjithë, janë zhvilluar dy procese rishikimi mes  

kolegësh apo peer revieŵ, me Drejtorinë e IT të SAI homologë, procese që kanë përforcuar 

me tej punën audituese në këtë drejtori. 

 

Nën-Objektivi 4.1: Zhvillimi i infrastrukturës dhe mjeteve të TI 

Gjatë vitit 2014, KLSH me mbështetjen e homologëve të saj ndërkombëtar dhe me projektin 

IPA si dhe burimet e veta buxhetore arriti të krijojë një ambient të përshtatshëm për një rrjet  

të brendshëm të komunikimit elektronik, në mënyrë që të lehtësohet komunikimi dhe të 

zvogëlohen kostot aktuale të komunikimit nëpërmjet dokumenteve të shtypura. 

Rrjeti i mjeteve kompjuterike është rinovuar në pjesën më të madhe të tij duke bërë të mundur 

që çdo auditues tí ofrohet baza e nevojshme materiale për përpunimin elektronik të të dhënave 

dhe përdorimin e mjeteve të TI-së në auditim. Po investohet për krijimin e disaster recovery 

plan dhe infrastrukturës përkatëse 

Në KLSH ka një nevojë për të ndërtuar një bazë të dhënash dhe një program kompjuterik 

komunikimin interaktiv të asistuar. Kjo platformë virtuale e komunikimit do të jetë referencë  

e përbashkët e audituesve dhe duhet të zhvillohet në mënyrë te tillë që audituesit të bashkë- 

ndajnë njohuritë, të shkëmbejnë të dhëna dhe të kontribuojnë me ide dhe sugjerime në 

auditimet e tjera. 

Ky është një objektiv madhor i aktiviteteve tona, pasi auditimi synon të përmirësojë 

performancën e përgjithshme të punës, duke vepruar si një faktor i jashtëm në një proces të 

punës. Kjo është një sfidë e madhe, sepse audituesi duhet të njohë subjektin e audituar. Një 

mënyrë për të mbyllur këtë hendek është pikërisht përfshirja e shumë këndvështrimeve dhe 

"përballja me çështjen" në të njëjtën kohë edhe nëpërmjet një sistemi të tillë komunikimit 

duke asistuar me kompjuter dhe grumbulluar njohuritë e përbashkëta të të gjithë institucionit. 

Ky projekt do të jetë pjesë e asistimit nga programi IPA. 
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Gjatë kësaj periudhe janë realizuar auditimeve pilot të mirëfillta të IT të administratës 

shtetërore duke përdorur teknikat CAAT dhe metodat vizualizuese. Janë kryer auditimi 

Agjensia e Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, APP, Fondi i Sigurimeve të 

Detyrueshme Shoqërore. 

 

Nën-Objektivi  4.2:  Zhvillimi i auditimit TI 

Gjatë vitit 2015 u realizuan për herë të parë dy auditime të sistemeve të teknologjisë së 

informacionit. 

 Auditim i teknologjisë se informacionit në Agjencinë e Barnave dhe Paisjeve Mjekësore

 Auditim i teknologjisë se informacionit në Agjencinë e Prokurimeve Publike

Auditimi i kryer në Agjencinë e Barnave dhe Paisjeve Mjekësore ishte një Auditim Pilot i 

mbështetur nga Inisiativa për Zhvillim e INTOSAIT (IDI) i kryer pas trajnimit online një 

vjecar. 

Në këtë fushë të auditimit, Drejtoria e Auditimit IT duke zbatuar manualin e auditimit të IT, 

teknikat CAATs, metrodta vizualizuese ka arritur të evidentojë problematika të një 

dimensioni të ri të pa realizuar më parë në aduitimet në KLSH. 

Trajnimet në fushën e TI-së dhe Auditimit të TI-së do të jenë prioritet i lartë për vitet në 

vazhdim. Hartimi i një moduli trajnimi të veçantë në lidhje me TI do të kryhet duke u 

mbështetur nën projektin IPA në bashkëpunim me stafin e Drejtorisë së IT. 

 
Objektivi Nr. 5. Rritja e kontributit të KLSH për qeverisjen e mirë, nëpërmjet luftës 

kundër korrupsionit 

Situata e korrupsionit në vendin tonë dikton nevojën e angazhimit të të gjithë institucioneve 

dhe shoqërisë për të krijuar një front unik kundër këtij fenomeni që kërcënon seriozisht 

progresin e Shqipërisë. Për shkak të pasojave të rënda që sjell korrupsioni në deformimin e 

tregut dhe të konkurrencës, si dhe në frenimin e investimeve të huaja, lufta kundër tij kërkon 

kontributin e të gjitha institucioneve. Në funksion sa më sipër është nxjerrë Urdhri i Kryetarit 

numër 1, datë 13/01/2014 “Për Metodologjinë e Riskut” dhe më pas Urdhri numër 18, datë 

12/02/2015 “Për ngritjen e Grupit të Punës që do të punojë për përpunimin e informacionit të 

marrë nga institucionet shtetërore për identifikimin e objekteve me risk ekonomik, financiar 

dhe shoqëror”, në vijim është parashikuar nga projekti IPA. 

Me synim rritjen e kapaciteteve KLSH ka përkthyer dhe botuar “Auditimin e integritetit” si 

një metodë inovative e luftës kundër mashtrimit dhe korrupsionit bazuar në një metodologji 

balancuese të masave parandaluese dhe atë ndëshkimore. Në bazë të planit të implementimit  

të Projektit IPA (aktiviteti 2.1.2) është parashikuar kryerja e trajnimeve me objekt auditimin e 

mashtrimit dhe korrupsionit dhe përfshirë sistemin e sinjalizuesve (Ŵhistle bloŵer) si një 

metodologji specifike në këtë fushë. 

Në funksion të këtij plan veprimi është realizuar intensifikimi i rasteve dhe rritje e numrit të 

kallëzimeve penale. Për vitin 2014, KLSH ka bere 41 kallëzime dhe për vitin 2015 KLSH 

KLSH ka bërë 51 kallëzime për 159 persona, ndërkohë që vetëm në gjashtëmujorin e parë të 

vitit 2016 janë bërë 23 kallëzime. Rritjet janë si në numër rastesh ashtu dhe në numër 

personash. 

KLSH ka marre pjesë aktive në të gjitha aktivitetet e organizuara nga SAI-t homologe apo  

dhe Institucionet Ndërkombëtare. Përmendim: Pjesëmarrja në seminarin e zhvilluar në datat 

3-7 Mars 2014, në Hungari me temë “Praktikat më të mira ndërkombëtare në forcimin e 

integritetit në sektorin publik”, organizuar nga Zyra Shtetërore e Auditimit të Hungarisë për të 

mbështetur punën kundër korrupsionit të Institucioneve Supreme të Auditimit në vendet në 

zhvillim. Qëllimi i këtij seminari ishte që të rritej integriteti i institucioneve publike në vendet 

në zhvillim, të shpjegohej metodologjia e anketimit mbi integritetin e aplikuar gjatë këtyre 

viteve të fundit nga SAI Hungarez, si dhe të shkëmbeheshin eksperiencat e ndryshme. 
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-Pjesëmarrja në Konferencën e organizuar nga Këshilli i Evropës Konferenca rajonale 

Ballkanike “Mbi zbulimin dhe investigimin e korrupsionit e mashtrimit publik  procedurave  

të auditimit”. Pjesëmarrja në Kongresin Ndërkombëtar mbi prokurimin publik i organizuar në 

Slloveni 23-24 Prill 2015. Pjesëmarrja ne Konferencën dhe seminarit mbi transparencën dhe 

integritetin 23-27 Mars 2015, Hungari. - Seminar për antikorrupsionin, 22-23 Shkurt 2016, 

Hungari. 

KLSH gjykon se forcimi i kapaciteteve të auditimit është një strategji efektive për të 

mbështetur përmirësimin e përgjegjshmërisë, transparencës dhe ndershmërisë në qeverisje. 

Qeverisja e mirë është një antidot i fortë ndaj korrupsionit dhe mashtrimit. Mashtrimi në 

sektorin publik dhe korrupsioni lulëzojnë, kur përgjegjshmëria dhe transparenca mungojnë. 

Raportimi i mirë financiar dhe auditimi ndihmojnë në reduktimin e veprimeve mashtruese. 

KLSH do të inkurajojë audituesit e brendshëm që të vendosin theksin në zbulimin e  

mashtrimit dhe korrupsionit, në përputhje me standardet ndërkombëtare të auditimit. Ky 

inkurajim do të kryhet edhe përmes shkëmbimit të informacionit dhe programeve të auditimit. 

Prej Majit 2012 KLSH ka iniciuar Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Ministrinë e Financave. 

Për rivitalizimin e kësaj marrëveshje është parashikuar përditësim i i saj dhe për këtë qëllim 

është nxjerrë edhe urdhri i Kryetarit nr 51 dhe datë 30.04.2016. Kjo marrëveshje do të 

plotësohet, përditësohet me zhvillimet më të fundit në fushën e auditimit në vend dhe synon  

që në vitet që vijojnë në objektivat e saj kryesore, që janë sinergjizimi i luftës kundër dukurive 

të mashtrimit financiar e korrupsionit, shmangia e dublimeve në auditim dhe reduktimi i 

kostove. Institucioni, nëpërmjet ndihmës së auditimit të brendshëm do të zhvillojë një qasje 

unike auditimi, duke përdorur rezultatet e punës së këtij të fundit, nëse ajo është në përputhje 

me standardet ndërkombëtare të auditimit. Auditimi i brendshëm mund të marrë raportet e 

auditimit të jashtëm (KLSH) dhe të kontrollojë se si Menaxhimi i ndjek rekomandimet, si dhe 

mund të monitorojë zbatimin e rekomandimeve të KLSH. 

 

Objektivi Nr. 6  Rritja e ndikimit përmes Komunikimit dhe Bashkëpunimit 

KLSH ka zhvilluar tashmë një strategji të re komunikimi, duke theksuar marrëdhëniet e tij me 

publikun dhe Kuvendin, si dhe duke përfshirë edhe partnerë të tjerë në nivel kombëtar dhe 

ndërkombëtar. Mbështetja në median e shkruar dhe në kanalet mediatike të komunikimit ka 

reflektuar duke e bërë të ditur, punë e madhe audituese të kryer gjatë këtyre viteve nga 

institucioni. Ky tashmë përbën një standard të ri, i cili ka treguar se shton vlerë në auditimin e 

jashtëm publik në vend dhe në veçanti në auditimet e kryera nga KLSH. Transparenca dhe 

përgjegjshmëria institucionale ka arritur në nivelet më të larta të arritura, duke krijuar një aset 

të madh për institucionin e KLSH-së, aset që do të zhvillohet dhe fuqizohet më tej. 

Kolana e botimeve të KLSH-se ka arritur në 50 tituj dhe përmbajta e këtyre botimeve është 

vërtet impresionues, si për larmishmërinë e temave, ashtu dhe për sasinë e informacionit që 

përmbajnë si për lexuesit e fushës së auditimit dhe të ekonomisë, ashtu edhe për lexuesin e 

thjeshtë të interesuar për fushën e auditimit. Kanë vijuar bashkëpunimin me ne për realizimin 

e Revistës personalitete të fushës së Ekonomisë nga vendi si dhe personalitete të njohura dhe 

me eksperiencë nga Institucionet Supreme të Auditimit (SAI) nga vende të rajonit e më gjerë, 

si Prof.Ass.Dr Recai Akyel, Zv/President i EUROSAI-t dhe President i Gjykatës Turke të 

Llogarive; z. László DOMOKOS, President i Zyrës Shtetërore të Auditimit të Hungarisë, 

auditues nga SAI Kroat, nga Gjykata Gjermane e Auditimit, Prof. Dr Ilia Kristo, Prof. Dr 

Hysen Çela, Prof. Asoc Adriatik Kotorri, auditues të KLSH-së, etj 

Gjatë vitit 2015 janë realizuar 106 shkrime nga punonjësit e KLSH-së dhe gjatë periudhës 

Janar Qershor 2016 janë 52 shkrime. Janë botuar buletin statistikorë periodik; 18 flete-palosje 

(flete-palosje për çdo botim, në 50 kopje secila); 

Botimet e KLSH për vitet 2012-2016 vijnë në realizim të misionit kushtetues të institucionit 

për  të  informuar  publikun  dhe  Kuvendin,  si  dhe  në  zbatim  të  standardeve  profesionale 
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INTOSAI mbi komunikimin në kohë dhe gjerësisht të SAI-ve nëpërmjet mediave, faqeve të 

internetit dhe mjeteve të tjera. Mbi të gjitha, ato ndihmojnë forcimin e kapaciteteve audituese 

të stafit të KLSH-së. 

KLSH ka rritur bashkëpunimin dhe partneritetin me organizatat e shoqërisë civile në 

kryerjen e vrojtimeve dhe analizave të përbashkëta për nivelin e korrupsionit dhe shkallës së 

transparencës në administratën publike. 

Faqja ŴEB e KLSH-së ka informacione të përditësuara për planet dhe raportet e Auditimeve, 

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

Zbatimin e buxhetit të shtetit, strukturën, botimet, aktivitetet brenda dhe jashtë vendit, etj. 

Institucioni ka qenë i pranishëm në media me anë të artikujve të ndryshëm problematikë, 

përgatitur nga drejtues apo auditues me përvojë të KLSH-së, në mënyrë që të përcjellë në 

mënyrë të plotë dhe të qartë informacionin për publikun. Intensifikimi dhe rritja cilësore e 

komunikimit të KLSH-së ka sjellë rezultate, veçanërisht në rritjen e vëmendjes së medias për 

raportet e auditimit dhe për institucionin në tërësi, si edhe ne rritjen e besueshmërisë se 

qytetarëve ndaj institucionit. 

Bashkëpunimet e KLSH me INTOSAI, EUROSAI dhe institucionet homologe evropiane, do 

të intensifikohen nëpërmjet vendosjes së kontakteve të vazhdueshme, aktiviteteve trajnuese në 

shtetet e zhvilluara evropiane, shkëmbimin e informacionit dhe eksperiencave, si dhe kryerjen 

e aktiviteteve të përbashkëta, të cilat kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në forcimin e 

kapaciteteve institucionale. Ky bashkëpunim do të vazhdojë të zgjerohet edhe më tej në planin 

e brendshëm duke forcuar marrëdhëniet me institucionet e zbatimit të ligjit, auditimin e 

brendshëm dhe të gjitha grupet e tjera të interesit. 



 

MATRICA E MONITORIMIT 
 
 

 

Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

1 
Objektivi Nr. 1 Zhvillimi i kapacitetit institucional të KLSH-së. Amendimi i bazës ligjore dhe rregullator të KLSH-së në përputhje me standardet 

ndërkombëtare dhe praktikat e mira evropiane. 

 

 

1.1 

 

 
1.1 Nën-objektivi; Lobim që amendimet e ligjit të miratohen në Kuvend 

 
Është realizuar. ligji 

154/2014 “ Mbi 

organizimin dhe 

funksionimin e KLSH-së” 

1.2 Nën-objektivi: Rregullat e brendshme që duhet të zhvillohen në disa fusha 

 
1.2.1 

Hartimi i Kodit të 

përditësuar të Etikës 

dhe rregullave të sjelljes 

Dep. Pol. Aud, 

Dr.B.NJ. 

Mars 2015 Buxheti i 

KLSH - 

së 

Vendimin Nr. 56, datë 30.04.2015 

“Për miratimin e Kodit Etik të 

KLSH-së” 

Realizuar 

 
 

1.2.2 

Strategjia e Menaxhimit 

Riskut të KLSH-së 

2015-2017 dhe regjistri i 

Riskut 

Dep. Pol. Aud/ 

Drejtoria 

Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

/Dep e Auditmit 

Mars 2015 Buxheti i 

KLSH - 

së 

Vendimin e Kryetarit Nr. 41, datë 

30.03.2015 “Për miratimin e 

strategjisë së menaxhimit të riskut  

për KLSH” 

Realizuar 

 
 

1.2.3 

Rishikimi i Rregullores 

së Brendshme të 

Organizimit 

dhe Funksionimit të 

KLSh-së 

Dr/Metodologj 

dhe Zhvillimit 

Prill 2015 Buxheti i 

KLSH - 

së 

Realizuar me Vendim e Kryetarit Nr. 

85, datë 30/06/2015 për “Rregulloren 

e brendshme të organizimit dhe 

funksionimit të KLSH-së” 

Realizuar 

 

 

1.2.4 

Rishikimi i strukturës 

organizative dhe hartimi 

i përgjegjësive të njësive 

organizative në KLSH 

Ekspertët e 

IPA/ Dep. 

Pol. Aud., 
Dr.B.NJ. 

Janar 2016 IPA Rishikuar me Vendim e Kryetarit nr 7 

dt 03.02.2016 “Për organizimin e 

KLSH-së dhe klasifikimin e vendeve 

të punës dhe nivelin e pagave”. Në 

proces shqyrtimi nga ekspertët e IPA 

Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

 
1.2.5 

Hartimi i rregullave dhe 

procedurave për 

certifikimin e stafit të 

auditimit 

Dep. Pol. 

Aud/Dr 

Metodologjisë 

Dhjetor 

2015 

Buxheti i 

KLSH/ 

SIGMA 

Udhëzuesi për procedurat e reja të 

certifikimit 
Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

1.2.6 Rishikimi dhe Dep. Pol. Aud., Janar 2017 Projekti Rregullorja e Certifikimit Në vijimësi, pjesë e 
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Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

 përditësimi i rregullave 

të brendshme për 

certifikimin e audituesve 

Dr.B.NJ. & 
IPA 

 IPA  projektit IPA 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.7 

Hartimi  i  dokumentit 

të politikave të 

burimeve njerëzore dhe 

zbatimi i tij 

Dep. Pol. Aud , 

Dr.B.NJ. & IPA 

Përgjatë zbatimit 

të projektit 

Projekti 

IPA 

Në datat 9-12 Maj 2016, në kuadër të 

projektit IPA u zhvillua misioni i parë 

"Rishikimi i politikave aktuale të 

burimeve njerëzore dhe përcaktimi i 

përmbajtjes së politikave për to". 

Grupi i ekspertëve ka përgatitur dhe 

përcjellë raportin e misionit në të  

cilin është propozuar përmbajtja e 

politikës së burimeve njerëzore, në 

shtatë pika 1. Rekrutimi, 2. Periudha  

e provës, 3. Trajnimi dhe zhvillimi, 4. 

promovimi, 5. motivimi dhe 

shpërblimi, 6. Përfshirja dhe 

pjesëmarrja, 7. Relacionet e 

punonjësve, 8. Kushtet e punës, 9. 

Balanca punë-jetë, 10. Disiplina 

Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

 

 

 

 
 

1.2.8 

Akti nënligjor Akti 

nënligjor: “Për rregullat 

dhe procedurat e 

përzgjedhjes, 

kontraktimit dhe pagesës 

se eksperteve te jashtëm 

te KLSH-se”. 

Dr. Juridike e 

Zbatimit të 

Standardeve 

Prill–M aj 

2015 

Buxheti i 

Shtetit 

Akti nën ligjor: “Për rregullat dhe 

procedurat e përzgjedhjes 

kontraktimit dhe pagesës së 

ekspertëve të jashtëm të KLSH- së  

me vendimin nr. 61, dt 09.05.2015 

“Për rregullat dhe procedurat e 

përzgjedhjes, të kontraktimit dhe të 

pagesës  së  ekspertëve  të 

përkohshëm të jashtëm të KLSH”, 

botuar në fletoren zyrtare nr 76, viti 

2015. 

Realizuar 

1.3 Nën-Objektivi: Intensifikimi i komunikimit me Kuvendin e Shqipërisë 

1.3.1 
Hartimi i strategjisë së 

përgjithshme të 

Dep. Pol. Aud 
, 

Gjashtëmujori 

i dytë 2016 

Projekti 

IPA 

Dokumenti i 

strategjisë 

Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 
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Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

 komunikimit & IPA     
 

 
1.3.2 

Raportime dhe prezencë 

e vazhdueshme në 

Komisionin e 

Ekonomisë dhe 

Financave 

Kryetari, Pika 

e kontaktit 

Gjatë gjithë 

periudhës së 

implementimi 

t të Strategjisë 

Buxheti 

i 
KLSH 

Si pjesë e procesit të transparencës 

dhe objektivave të strategjisë është 

rritur prezenca ne komisionin e 

ekonomisë dhe financave duke ftuar 

edhe deputetë në aktivitete që KLSH 

zhvillon 

Realizuar, e në vijim 

 

1.3.3 

Organizimi i një 

seminari për 

marrëdhëniet e KLSh-së 

me Parlamentin 

Sekretari i 

Përgjithshëm 

Janar 2016 Buxhet

i i     

KLSH/ 

IPA 

Seminari me pjesëmarrjen e 

përfaqësues KLSH dhe përfaqësues të 

Komisionit Ekonomisë 

Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

2 Objektivi Nr.2: Rritja e kapacitete ve audituese dhe e cilësisë së auditimit     

2.1 Nën-objektivi Nr. 2.1: Modernizimi i qasjes së auditimit të përputhshmërisë 

 

2.1.1 

Hartimi i manualit të 

auditimit të 

përputhshmërisë 

Dep. Pol. Aud 
, 

& IPA 

Gjatë 

zbatimit të 

Projektit 

Projekti 

IPA 

Vendimi 196 dt 29.12.2015 Mbi 

miratimin e manualit të auditimit të 

përputhshmërisë 

Realizuar 

 

 

 

 
 

2.1.2 

Trajnimi i stafit të 

auditimit për 

implementimin e 

manualit të auditimit të 

përputhshmërisë 

Dep. Pol. Aud 
, 

& IPA 

Gjatë zbatimit 

të projektit 

Projekti 

IPA/Bux 

heti i 

KLSH 

Realizuar 100% e stafit  e  trajnuar 

për standardet në 1,464 ditë trajnimi, 

viti 2015 

Gjatë vitit 2015 ditë trajnimi 3,853, 

në gjashtëmujorin e parë të vitit 2016 

ditë trajnimi 2,224 duke përfshirë 

testime të stafit auditues, referuar 

Urdhri nr 32 dt 07.03.2016 “Për 

trajnimin dhe testimin e stafit të 

rekrutuar në periudhën janar 2012 – 

mars 2016, etj 

Realizuar, e në vijim 

2.2 Nën-Objektiv: Zhvillimi i auditimit financiar dhe i kapaciteteve 

2.2.1 
Rishikimi i manualit të 

auditimit financiar 

Dep. Pol. Aud 
, 
& IPA 

Gjatë zbat. 

Projektit 

Projekti 

IPA 

Vendimi 196 dt 29.12.2015 “Mbi 

miratimin e manualit të auditimit 

financiar” 

Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

2.2.2 Trajnimi i stafit të Dep. Pol. Aud, Gjatë zbat. IPA, Realizuar, programi vjetor i Realizuar e në vijim pjesë 
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Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

 përzgjedhur të auditimit 

financiar 

& IPA Projektit buxheti 
KLSH 

trajnimeve, Urdhri 32 dt  07.03.2016 
për trajnimin dhe testimin e stafit të 

rekrutuar në periudhën Janar 2012 – 

Mars 2016. Kryer testin 60 auditues. 

e projektit IPA 

 

 

2.2.3 

Përgatitja e modelit të 

raportimit vjetor në 

Kuvend mbi deklaratën 

përfundimtare buxhetore 

të R.SH 

Dep. Pol. Aud 
, & IPA 

Tremujori i 

parë 2017 

Projekti 

IPA 

Ky proces është parashikuar si pjesë e 

projektit IPA 

Në vijim pjesë e 

projektit IPA 

 
2.2.4 

Vlerësimi  i auditimeve 

të përputhshmërisë dhe 

nevojat për përmirësimin 

e tyre në KLSH 

Ekspertët/ 

dep. 

Auditimit 

Dhjetor 2016 Projekti 

IPA 

Projekti IPA Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

 
2.2.5 

Hartimi i udhëzuesve 

të auditimit për 4 

fusha të veçanta të 

kërkuara nga KLSH 

Ekspertët/ 

dep. 

Auditimit 

Viti 2016 Projekti 

IPA 

Udhëzues për auditim Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

2.3 Nën-Objektiv: Zhvillimi   i   auditimit   të  integritetit (kundër mashtrimit dhe korrupsionit) 

 
 

2.3.1 

Zhvillimi manualit të 

auditimit referuar 

çështjeve kundër 

mashtrimit dhe 

korrupsionit 

DJ/ Dep 

auditimit/Drejt 

Metodologjisë 

Prill 2017 Projekti 

IPA 

Ky proces është parashikuar si 

pjesë e projektit IPA 

Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

 
2.3.2 

Trajnimi i stafit të 

auditimit për 

implementimin e 

Manualit të Auditimit 

DABQ & ALP 
& MNAB dhe 

IPA 

Pas hartimit 

Manualit 

Auditimit 

integritetit 

Projekti 

IPA 

Projekti IPA Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

2.4 Nën-Objektiv: Zhvillimi i auditimit të menaxhimit të fondeve të BE 

 
2.4.1 

Zhvillimi i 

metodologjisë për 

auditimin e fondeve te 

BE 

Dep. Pol. Aud , 

& 

IPA 

Përgjatë 

zbatimit 

projektit 

Projekti 

IPA 

Ky proces është parashikuar si pjesë 

e projektit IPA 
Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 
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Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

 
2.4.2 

Trajnimi i stafit të 

përzgjedhur për 

auditimin e fondeve të 

BE 

DBNJ, IPA Pas zhvillimit të 
metodologjisë 

(ref 2.4.1) 

Projekti 
IPA 

Mbi 20% e stafit auditues janë 
trajnuar në këtë fushë 

Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

 

 

2.4.3 

Vizita studimore ne 

vende përfituese të 

fondeve të BE 

për të ndarë 

eksperiencat në fushën 

e auditimit 

DBNJ, IPA Gjatë gjithë 

periudhës së 

Projektit IPA 

Projekti 

IPA 

Janë zhvilluar vizita studimore në 

Austri, Poloni dhe në Kroaci 

Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

2.5 Nën-Objektiv: Programimi i auditimit bazuar në risk 

 

 
2.5.1 

Prezantimi dhe 

zhvillimi i 

metodologjisë lidhur 

me programimin e 

auditimit të bazuar ne 

risk 

Dep. Pol. 

Aud, 
& IPA 

Nëntor – 

Dhjetor 

2015 

Projekti 

IPA 

Prezantimi dhe njohja e stafit me 

metodologjinë është pjesë e  

programit vjetor të trajnime si dhe  

bën pjesë në programe specifike 

trajnuese për audituesit e rinj dhe në 

auditimet   e   zhvilluara   në    muajin 

realizuar e në vijimësi, 

pjesë e projektit IPA 

 

 

 
2.5.2 

Hartimi i plotë i 

programit vjetor të 

auditimit sipas 

modelit të bazuar në risk 

Dep Auditimit 

& IPA 

Nëntor-Dhjetor 

2015 

Projekti 

IPA 

Vendimi nr 41 dt 30.03.2015 për 

miratimin e Strategjisë së  

Menaxhimit të Riskut për KLSH, 

Udhëzimi nr 4 dt 31.12.2015 për 

hartimin e planit vjetor të auditimeve 

bazuar në vlerësimin e riskut, i cili do 

të përdoret në planifikimin vjetor të 

vitit 2017. 

Realizuar 

 

 
2.5.3 

Trajnimi i stafit të 

përzgjedhur lidhur me 

përdorimin e 

modelit të riskut në 

programimin vjetor të 

auditimit 

Dep. Pol. 

Aud, 

& IPA 

Pas ref 2.5.2 Projekti 

IPA 

Pjesë e programit vjetor të trajnimeve 

është trajnimi i audituesve në lidhje 

me planifikimin me risk si dhe 

përdorimin e teknikave të përqasjes 

me risk në auditim. 

Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

2.6 Nën-Objektiv: Zhvillimi i udhëzimeve të materialeve specifike të auditimit 

2.6.1 Përcaktimi i rregullave Ekspertët e Gjatë zbat. të Projekti Manual dhe/ose pjesë e rregullores Në vijimësi, pjesë e 
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Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

 për përgjegjësitë e 

audituesve gjatë 

auditimit të mashtrimit 

financiar dhe integritetit 

IPA-s, D. 
Pol. 

Aud., Dr. 

Juridike. 

Projektit IPA, 
Buxheti i 

KLSH 

 projektit IPA 

 

 

2.6.2 

Zhvillimi i 

metodologjive për 

raportimin e auditimit 

dhe formulimin e 

rekomandimeve 

Ekspertët IPA, 

Dep. Pol. Aud, 

Gjatë zbat. 

të     

Projektit 

Projekti 

IPA 

Ky proces është parashikuar si pjesë 

e projektit IPA 

Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

 

 

 
2.6.3 

Sistemi i IT si mbështetje 

për ndjekjen e 

konkluzioneve të 

auditimeve si dhe zbatimit 

të rekomandimeve 

Ekspertët e 

IPAs, 

Drejtoria IT 

Audit dhe 

Logjistikës 

dhe IT 

Gjatë zbatimit 

të 

projektit 

Ekspertët 

e 

IPAs, 
Drejtoria 

IT Audit 

dhe 

Logjistikë 

s dhe IT 

Ky proces është parashikuar si pjesë 

e projektit IPA 
Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

 

 
2.6.4 

Përgatitja dhe botimi i 

Manualit COBIT 

“Objektivat e 

informacionit kontrollit 

të teknologjisë së 

informacionit” 

Drejtoria e 

Auditimit IT 

Qershor 2015 Buxheti i 

Shtetit 

Është publikuar manuali COBIT 4.1 

“Objektivat e kontrollit 
të teknologjisë së informacionit” 

Realizuar 

 

 

 

2.6.5 

Përgatitja dhe botimi i 

Manualit të Auditimit të 

IT dhe ISSAI 5310 

“Metodologjia e 

Rishikimit të Sigurisë së 

Sistemeve të 

Informacionit”. 

Drejtoria e 

Auditimit IT 

Qershor 2015 Buxheti i 

Shtetit 

Është përgatitur materiali dhe 

aktualisht është në proces ripunimi 

Manuali i Auditimit të 

IT dhe ISSAI 5310 
“Metodologjia e Rishikimit të 

Sigurisë së Sistemeve të 

Informacionit”. 

Realizuar e në vijim 

 

2.6.6 

Ngritja e një skeme te re 

për ndjekjen dhe 

zbatimin e 

Ekspertët e 

IPAs, Dep. 

Pol. Aud, Dr. 

Maj 2017 Projekti 

IPA, 

Buxh. 

Realizuar me anë të Udhëzimit nr 3 

dt 03.11.2015, mbi Procedurat për 

ndjekjen dhe dokumentimin e 

Realizuar e në vijim 
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Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

 rekomandimeve Juridike  i KLSH rekomandimeve, si dhe në vijim 
pjesë e projektit IPA 

 

 

 

 

 

2.6.7 

Përgatitja  e   një 

modeli   raportimi  për 

rezultatet e auditimeve të 

rëndësishme dhe që 

paraqesin interes për 

Qeverinë dhe 

taksapaguesit në 

Komisionin e Ekonomisë 

dhe Financave si dhe 

Kuvendin e Shqipërisë 

Dep. Pol. 

Aud, 

& Dr. 

Juridike 

Gjatë 

implementimit 

të strategjisë 

Buxheti i 

KLSH 

Hartohen raporte vjetore të 

monitorimit mbështetur në kornizën 

e matjes së performancës së SAI-ve, 

indikatorët e performancës, 

përgatitur nga grupi i punës së 

INTOSAI mbi vlerën dhe përfitimet 

e SAI-ve 

Realizuar e në vijim 

2.7 Nën-Objektiv: Forcimi i rolit të Departamentit të Politikave të Auditimit për hartimin e metodologjive dhe aktiviteteve te lidhura të trajnimit 

 
2.7.1 

Kompletimi i stafit të 

departamentit me 

specialistë të 

kualifikuar . 

Kryetari, Dep. 

Pol. Aud & 

Dr.B.Nj. 

Tetor 2014 e në 

vijim 

Buxheti i 

KLSH 

Plotësuar me dy punonjës Drejtoria 

e Metodologjisë dhe Zhvillimit dhe 

me shtuar një punonjës Drejtoria e 

Marrëdhënieve me Jashtë 

Realizuar e në vijim 

 
 

2.7.2 

Rishikimi i 

vazhdueshëm i 

manualeve të audiutimit 

Dep. Pol. 

Aud. 

Gjatë gjithë 

periudhës së 

implementimit 

të Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH 

Urdhri i Kryetarit nr 77  dt 

30.06.2016 për ngritjen e grupit të 

punës për rishikimin e manualeve të 

përputhshmërisë, manualit financiar 

referuar rekomandimeve të SIGMA 

Realizuar 

 

 

 

 
 

2.7.3 

Monitorimi i plotë i 

rezolutave, raporteve 

dhe rekomandimeve te 

kongreseve, 

konferencave dhe 

seminareve të zhvilluara 

nga INTOSAI dhe 

EUROSAI për përcjelljen 

pranë audituesve të 

KLSH të trendeve të reja 

të auditimit publik 

Dep. Pol. Aud Gjate gjithë 

periudhës së 

implementimit 

të Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH 

Realizuar përmes email, revistave të 

auditimit publik, Drejtoria e 

Komunikimit, Botimit dhe e 

Marrëdhënieve me Jashtë përditëson 

audituesit përmes email mbi eventet 

me rëndësi ndërkombëtare. 

Realizuar dhe në vijim 



MATRICA E MONITORIMIT 

22 

 

 

 

 

Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

 suprem në botë      
 

 

 

 
2.7.4 

Eksplorimi i mundësive 

për auditime të 

përbashkëta dhe/ose 

paralele me SAI-t 

partnere të KLSH dhe 

SAI-t e tjera Evropiane e 

më gjerë, të interesuara 

për shkëmbimin e 

eksperiencave audituese 

me KLSH 

Dep. Pol. Aud Gjatë gjithë 

periudhës së 

implementimi të 

Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH; 

Është kryer një auditim paralel me 

temë "Burimet altermative të 

energjisë" (auditim performance), 

në udhëheqjen e SAI Suedez 

Realizuar dhe në vijim 

 

 

 

 
2.7.5 

Marrja  e  eksperiencave 

të  reja  nga  aktivitetet 

dhe botimet e SAI-ve të 

zhvilluara të EUROSAI 

dhe INTOSAI dhe 

pasqyrimi i eksperiencave 

me vlerë për KLSH në 

aktivitetin e Konferencës 

vjetore të KLSH dhe në 

botimet KLSH. 

Dep. Pol. Aud Gjate gjithë 

periudhës së 

implementimit të 

Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH 

Përmes email dhe njoftimeve në ŵeb 

nga Drejtoria e Marrëdhënieve me 

Jashtë njofton stafin e KLSH-së për 

aktivitetet dhe botimet e SAI-ve të 

zhvilluara të EUROSAI dhe 

INTOSAI. 

30 njoftime për vitin 2015 dhe 18 

njoftime për gjashtëmujorin e parë të 

vitit 2016 

Realizuar dhe në vijim 

2.8 Nën-Objektiv: Zhvillimi i trajnimeve profesionale 

 

 

 

2.8.1 

Përzgjedhja e temave 

dhe trajnimi i stafit me 

zhvillimet e reja në 

fushën e auditimit. 

Dep. Pol. Aud. 

& Dr.B.Nj. 

Gjatë gjithë 

periudhës së 

implementimit të 

Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH 

Si pjesë e strategjisë së diversifikimit 

të formave të trajnimit, pjesë e planit 

vjetor të trajnimeve, si dhe në  

vijimësi E learning on “Electronic 

folloŵ-up seminar, Methods and 

measuring tools to audit ethics”, 

budget execution, Methods and 

measuring tools to audit ethics etj 

 
Realizuar e në vijim 

 

2.8.2 

Hartimi i programit të 

trajnimit sipas disiplinave 

në lidhje me certifikimin 

Dr.M.ZH Dhjetor 2015 Buxheti i 

KLSH/ 

SIGMA 

Realizohet programi vjetor i trajnimit 

i cili shoqërohet me grafikun e 

trajnimeve vjetor 

Realizuar e në vijimësi 
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Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

 e audituesve.      
 

 
2.8.3 

Përzgjedhja e trajnerëve 

në bashkëpunim me 

IEKA, Departamentin e 

Administratës Publike 

dhe Këshillin Kombëtar 

të Kontabilitetit 

Dep. Pol. Aud 

& Dr.B.Nj. 

Pas refer 2.8.2 Buxheti i 

KLSH 

Në konferenca shkencore dhe 

ŵorkshop-e kanë marrë pjesë 

profesore të ambienteve akademike, 

ekspertë të shoqatave të ndryshme të 

kontabilitetit etj 

Realizuar e në vijimësi 

 

2.8.4 

Rishikimi i procedurave 

të zhvillimit profesional 

të audituesve 

Ekspertët e 

IPA/ dep. pol. 

Auditimit 

Viti 

2016 

Projekti 

IPA 

Ky proces është parashikuar si pjesë 

e projektit IPA 

Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

 

 

 

2.8.5 

Hartimi   dhe   zbatimi 

i  programit  të 

trajnimit të 

vazhdueshëm në 

përputhje me normën e 

caktuar 

Dep. Pol. Aud 

& Dr.B.Nj. 

Gjate 

periudhës 

së zbatimit të 

strategjisë 

Buxheti 

i     

KLSH/ 

SIGMA 

Programi vjetor i trajnimeve synon 25 

ditë trajnimi në vit. Në vitin 2013 

është realizuar 22 ditë trajnime në vit, 

në vitin 2014 është realizuar 26 dhe  

në vitin 2015 është realizuar 27 ditë 

mesatare trajnimi. 

Realizuar e në vijimësi 

 

 

2.8.6 

Hartimi i strategjisë 

sektoriale për trajnimin 

dhe zhvillimin 

profesional të burimeve 

njerëzore. 

Dep. Pol. 

Auditimit 

Gjatë 

implementi 

mit të 

projektit 

Buxheti i 

KLSH 

Çdo vit realizohet analiza e nevojave 

për trajnim, si pjesë e projekti IPA  

kjo do të shoqërohet me analizat nga 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore 

Realizuar e në vijimësi, 

 

 
2.8.7 

Trajnime me ekspertë 

nga SAI-t Evropiane 

më moderne se KLSH 

dhe nga Instituti i 

Zhvillimit (IDI) i 

INTOSAI-t. 

Dep. Pol. 

Auditimit 

Gjatë gjithë 

periudhës 

së     

implementi 

mit të 

Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH 

Në bashkëpunim me SAI homologe 

trajnohet jashtë shtetit i gjithë stafi i 

KLSH-së, trajnim i vazhdueshëm në 

KLSH dhe si pjesë e projektit IPA. I 

gjithë stafi auditues ka kaluar në këtë 

cikël trajnimi jashtë vendit 

Realizuar e në vijimësi, 

2.9 Nën-Objektiv: Zhvillimi i kontrollit te cilësisë ne auditim 

 

2.9.1 

Përgatitja e raporteve 

vjetore periodike të 

sigurimit të cilësisë së 

auditimit 

Dr. Juridike 

dhe  

DepAuditim 

Brenda muajit 

shkurt te çdo 

viti 

Buxheti 

i 
KLSH 

Raporti vjetor i performancës 

institucionale përfshin dhe raportin e 

sigurimti të cilësisë në procesin 

auditues 

Realizuar e në vijimësi 
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Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

 

 

2.9.2 

Zhvillimi i metodologjisë 

së kontrollit  dhe 

sigurimit të cilësisë dhe 

përmirësimi i skemës së 

sigurimit të cilësisë 

Ekspertët/ 
drejt. juridike 

Mars 
2017 

IPA Ky proces është parashikuar si pjesë e 
projektit IPA 

Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

 

 

2.9.3 

Vizitë pune për 

kontrollin e cilësisë 

në  SAI-n e 

Kroacisë 

10 – 12 
auditue 

s 

Sipas 

kalendarit 

te IPA-s 

IPA Në vijimësinë e bashkëpunimit me 

homologët tanë është realizuar 

pjesëmarrja e stafeve audituese dhe 

drejtuese në trajnime në drejtim të 

zhvillimit të dijeve për kontrollin 

dhe sigurimin e cilësisë. 

Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

2.10 Nën-Objektivi : “Pjesëmarrje aktive e KLSH ne programin “ 3i ”. 

 

 

 

 

2.10.1 

Hartimi i strategjisë së 

Implementimit të ISSAI- 

ve, duke përfshirë gjetjet  

e “iCAT-s” (Mjetet e 

Vlerësimit  të 

Pajtueshmërisë me ISSAI) 

dhe hartimin e një Plani 

Veprimi për implementimin 

e Strategjisë. 

Dep. Pol. Aud. 

& Moderatorët, 

Grupi i Punës 

Në vijim 

Qershor 2015 

Buxheti i 

KLSH 

Është realizuar Strategjia e 

Implementimit të ISSAI‐ve me 

Vendim të Kryetarit nr 58 , dt 

30.06.2015 

Realizuar e  në vijim 

 

 

 

 
2.10.2 

Organizimi i  një 

Seminari rajonal (duke 

ftuar  dhe përfaqësues 

nga SAI-të tjera të 

rajonit) lidhur me 

eksperiencat pozitive nga 

Zbatimi i Planit të 

Veprimit të Strategjisë së 

Implementimit të ISSAI- 

ve. 

Dep. Pol. 
Aud.&Moderat 

orët, Grupi i 

Punës 

Gjatë zb. 

të 

projektit 

IPA 

Buxheti i 

KLSH/ 

Projekti 

IPA 

Ky proces është parashikuar si 

pjesë e projektit IPA 
Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

3 Objektivi Nr.3. Përmirësimi i cilësisë dhe shtimi i numrit të auditimeve të performancës 
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Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

3.1 Nën-objektivi: Funksioni auditues 
 

 

 

3.1.1 

Rritja e cilësisë së 

auditimeve të 

performancës 

Drejt.Aud. 

Perf. 

Audituesit 

Gjatë gjithë 

periudhës së 

implementimit 

të Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH 

Në përputhje me objektivat e 

strategjisë për zhvillim është 

zgjeruar stafi auditues i Drejtorisë 

së Performancës si dhe janë 

organizuar auditime të përbashkëta 

mes departamenteve dhe auditime 

paralele me sai homologë. 

Realizuar e në vijimësi 

 

 

 

3.1.2 

Shtimi i numrit të 

auditimeve të 

performancës, duke rritur 

gradualisht kapacitetet 

profesionale dhe 

numerike të 

departamentit 

Kryetari 

Drejt.A 

u. 

Perf. 
Audituesit 

Gjatë gjithë 

periudhës së 

imp lementimit 

të Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH 

Gjatë vitit 2015 janë realizuar 12 

auditime performance, gjatë 

gjashtëmujorit të parë të vitit 2016 

janë realizuar 2 auditime dhe janë  

në proces 9. 

Realizuar e në vijimësi 

 

 
3.1.3 

Rritja e rolit këshillues & 

rekomandues të 

auditimeve të 

performancës ndaj 

subjekteve të audituara 

Drejt.Aud. 
Perf. 

Audituesit 

Gjatë gjithë 

periudhës së 

implementimit të 

Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH 

Zgjerimi i fushës së auditimit, rritja 

e cilësisë së rekomandimeve dhe 

zgjerim i gamës së institucioneve të 

cilat lidhen me problematikën e 

audituar janë disa nga veprmtaritë e 

ndërmarra në këtë drejtim. 

Realizuar e në vijimësi 

 
 

3.1.4 

Përgatitja e Manualit të 

Performancës për KLSH- 

në. 

Kryetari 

Drejt.Aud. 

Perf 

K/audituesi 

Dep. Pol. Aud 

Dhjetor 

2014/Qershor 

2015 

Buxheti i 

KLSH 

Miratuar me Vendim nr 47, dt 

30.04.2015 Manuali i Auditimit të 

Performancës 

Realizuar 

 

 

3.1.5 

Zhvillimi i 

metodologjive specifike. 

Indikatorët e 

Performancës 

Drejt.Aud. 
Perf. 

K/Audituesi 

Gjate gjithë 

periudhës së 

implementimit 

të Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH 

Realizuar botimi mbi Indikatorët e 

Performancës e në vijim  do 

rishikohet nën komponentët e IPA 

Auditime të ndryshme tematike që 

prekin spektër të gjerë problemor. 

Realizuar 

3.1.6 
Unifikimi dhe 

strukturimi i “letrave të 

Drejt.Aud. 
Perf. 

Gjatë 

implementimit të 

Buxheti i 

KLSH 

Janë përgatitur dokumentet e punës 

rishikimi nën IPA 
Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 
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Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

 punës” për auditimin e 

performancës 

K/Audituesi 
Auditues i 

lartë 

projektit    

3.2 Nën objektivi: Palët e interesit 

 

 

 
3..2.1 

Forcimi i bashkëpunimit 

me mjediset akademike, 

të ekspertizës dhe 

shoqërisë civile. 

Kryetari 

Drejt.Aud. 

Perf. 

Gjate gjithë 

periudhës 

së     

implementi 

mit të 

Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH 

Shtimi i referencave ndaj auditimeve 

të performancës dhe pjesëmarrjes së 

ekspertëve të jashtëm. Periodikisht 

realizohet analiza departamentale dhe 

institucionale në bashkëpunim me 

mjediset akademike, lidhja e 

marrëveshjeve të bashkëpunimit e në 

vijim. 

Realizuar e në vijim 

 

 
3.2.2 

Ngritja e grupeve të 

përbashkëta audituese 

me departamente brenda 

KLSH-së 

Kryetari 

Drejt.Aud. 

Perf. Drejtorë 

Dep. 

Audituesit 

Gjatë gjithë 

periudhës 

së     

implementi 

mit të 

Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH 

Auditime me departamente të tjera si 

pjesë e rritjes së cilësisë së punës 

audituese. Gjatë vitit 2015 dhe në 

gjashtëmujorin e parë të vitit 2016 

auditime me departamente të tjera të 

KLSH, e në vijim. 

Realizuar e në vijim 

 

 

 

 

 

3.2.3 

Ngritja e grupeve të 

përbashkëta audituese 

me SAI-e fqinje për 

problematika reciproke 

Kryetari 

Drejt.Aud.Perf. 

Audituesit 

Gjatë gjithë 

periudhës 

së     

implementi 

mit të 

Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH 

Një auditim paralel me dy në proces 

gjatë vitit 2016. Auditim paralel me 

temë "Burimet alternative të 

energjisë" (auditim performance) e  

në vijim auditim paralel me temë 

"prokurimi publik", i cili drejtohet 

nga SAI i Suedisë në bashkëpunim 

me ECA dhe auditimi i koordinuar 

"Cilësia e ajrit", i cili kryhet nga 

vendet anëtare të grupit të punës së 

EUROSAI për auditimet e mjedisit 

Realizuar e në vijim 

 

3.2.4 

Forcim bashkëpunimi 

me institucionet vendase 

me të cilat kemi 

marrëveshje 

Kryetari 

Drejt.Aud.Perf. 

Gjatë gjithë 

periudhës së 

implementimit 

të Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH 

Realizuar ŵorkshop auditim paralel 

performance, Kosovë, Ŵorkshop për 

auditimin e performancës së cilësisë 

së ajrit, Hagë e në vijim. Auditime që 

Realizuar e në vijim 
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Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

 bashkëpunimi    reflektojnë problematika të 
evidentuara nga institucione të 

ndryshme 

 

 

 
3.2.5 

Parametra të 

performancës për 

administratën publike – 

Referenca të 

përgjithshme 

Drejt.Aud. 
Perf. 

Audituesit 

Gjatë gjithë 

periudhës 

së     

implementi 

mit të 

Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH 

Broshurë për subjektet e 

administratës publike 

E parealizuar, në proces 

3.3 Nën objektivi: Kapacitetet njerëzore institucionale 

 
 

3.3.1 

Krijimi i një seksioni të 

veçantë në faqen e 

ŴEB-it të KLSH-së për 

auditimin e 

performancës. 

Drejt.Aud. 

Perf. & Dep. 

Pol. Aud 

Shtator 2013 Buxheti i 

KLSH 

Faqe moderne ku pasqyrohet raporti, 

info përmbledhëse dhe observacionet 

e subjektit. 

Realizuar e në vijim 

 

 

3.3.2 

Krijimi i një kanali 

virtual komunikimi 

departamental. 

Drejt.Aud 

Perf. 
Audituesit 

& Dep. Pol. 

Aud 

Shtator 2013 Buxheti i 

KLSH 

Hapja e një faqeje virtuale në 

Facebook ose Tŵitter 

Realizuar e në vijim 

 

 

 

3.3.3 

Prania në shtypin e 

shkruar me artikuj 

profesionalë 

Drejt.Aud. 
Perf. 

Audituesit 

Gjatë gjithë 

periudhës së 

implementimit 

Strategj. 

Buxheti i 

KLSH 

Shkrime në lidhje me KLSH të 

botuar në median e shkruar janë 149 

për  periudhën  Janar  Qershor 2013, 

346 për periudhën Janar Qershor 

2014, 285 për periudhën Janar 

Qershor 2015 dhe 491 për periudhën 

Janar Qershor 2016 

Realizuar e në vijim 

 

 

3.3.4 

Shtim i botimeve 

profesionale-shkencore 

Drejt.Aud. 
Perf. 

Audituesit 

Gjate gjithë 

periudhës së 

implem 

Strategj. 

Buxheti i 

KLSH 

Gjatë kësaj periudhe KLSH ka botuar 

minimalisht një botim të thelluar në 

vit, si për shembull përmbledhja e 

konferencës shkencore 

Realizuar e në vijim 

3.4 Nën objektivi: Kapacitetet njerëzore individuale 
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Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

 

 

 

3.4.1 

Avancimi në karrierë Kryetari 
Drejt.Aud. 

Perf. 

D.B.Nj. 

Gjatë gjithë 
periudhës së 

implementimit 

Strategj. 

Buxheti i 
KLSH 

Rritje  në  gradë  për  çdo  auditues të 
interesuar, në një periudhë 

maksimale 3-vjeçare, brenda 

kritereve ligjore. Periodikisht 

audituesit ftohen publikisht të marrin 

pjesë në testime për ngritje në 

karrierë, e në vijim 

Realizuar e në vijim 

 
3.4.2 

Trajnimi Drejt.Aud. 

Perf. DPA 

Gjatë gjithë 

periudhës së 

implementimit 

Strategj. 

Buxheti i 

KLSH 

Pjesë e programit vjetor të trajnimit 

përfshin trajnimin në fushën e 

auditimti të performancës për një 

pjesë të madhe të ditë - trajnimeve 

Realizuar e në vijim 

4 Objektivi Nr.4. Zhvillimi dhe konsolidimi i auditimeve të Teknologjisë së  Informacionit dhe përdorimi i tij në auditim 

 

 

4.1.1 

Modernizimi i rrjetit të 

brendshëm të 

komunikimit 

elektronik 

Dep. 

Pol. 

Auditimi 

t 

Gjatë 

periudhës 

së 

implementimit 

të strategjisë 

Buxheti i 

KLSH, 

TIKA 

Rrjeti i brendshëm i 

komunikimit efektiv, email dhe 

intranet. Po investohet për krijimin e 

Disaster Recovery plan dhe 

infrastrukturës përkatëse 

Realizur e në vijim 

 

 
4.1.3 

Zgjerimi dhe 

përditësimi i bazës se te 

dhënave dhe zbatimi i 

programit te 

komunikimit interaktiv 

të asistuar 

Dep. Pol. 

Auditimit 

Gjate 

periudhës 

së 

implementi 

mit të 

strategjisë 

Buxheti i 

KLSH, 

TIKA 

Baza e zgjeruar dhe e përditësuar e 

të dhënave dhe Plani i Veprimit të 

Programi të komunikimit interaktiv 

Realizur e në vijim 

4.1.4 
Krijimi i një Helpdesku 

për auditimet e IT-së 

Ekspertët/ 

drejt. e IT audit 

Viti 

2016 

Projekti 

IPA 

Helpdesk në KLSH Në vijimësi, pjesë e 

projektit IPA 

 
4.1.4 

Zhvillimi i një auditimi 

pilot të IT-së në një 

sistem tipik të IT-së së 

administratës shtetërore 

Ekspertët/ 

drejt. e IT audit 

2016-2017 Projekti 

IPA 

Raporti i auditimit Agjencia e 

Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve 

Mjekësore, APP, Fondi i Sigurimeve 

të Detyrueshme Shoqërore 

Realizuar e në vijimësi, 

pjesë e projektit IPA 

4.2 Nën-Objektiv:  Zhvillimi i auditimit të TI 

4.2.1 
Zhvillimi i metodologjisë 

për auditimin e 

Dep. Pol. 

Auditimit 

Shkurt 

2016 

Projekti 

IPA 

Manuali i auditimit të TI Realizuar e në vijimësi, 

pjesë e projektit IPA 
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Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

 teknologjisë se 

informacionit 

     

 

 

 

 

4.2.2 

Krijimi i Njësisë për 

Auditimin  e   TI  pranë 

një Departamenti 

Auditimi. Përzgjedhja dhe 

kompletimi i stafit për 

auditimin e teknologjisë 

së informacionit 

Dep. Pol. 

Auditimit 

Tetor 2014 e 

në 

vijim 

Buxheti i 

KLSH 

Krijuar drejtoria e auditimit të IT. 

Stafi i kompletuar sipas  

organigramës dhe përshkrimit të 

punës. Realizuar me Vendim e 

Kryetarit nr 7 dt 03.02.2016 “Për 

organizimin e KLSH-së dhe 

klasifikimin e vendeve të punës dhe 

nivelin e pagave” duke krijuar 

Drejtorinë e Auditimit të IT. 

Realizuar 

 
4.2.3 

Hartimi i një moduli të 

veçantë trajnimi për 

auditimin e teknologjisë 

së informacionit 

Dep.Pol.Aud. 

&IPA 

Fund viti 

2016 

Buxheti i 

KLSH 

Moduli i trajnimit të TI, trajnimi i 

teknikave CAAT, metodave 

vizualizuese etj 

Realizuar e në vijim 

 
4.2.4 

Realizimi i auditimeve 

informacionit nën 

projektin IPA 

Dep. Pol. 

Aud. 

& IPA 

Korrik 

2017 

Buxheti i 

KLSH – 

Projekti 

IPA 

Numri i auditimeve të teknologj. 

Informac, raportimet e tyre 

Realizur e në vijim 

5 Objektivi Nr.5. Rritja e kontributit të KLS H në sigurimin qe verisjes së mirë, duke kontribuar ne luftën kundër korrupsionit 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 

Zhvillimi i 

metodologjive për 

orientimin e auditimit 

bazuar ne risqet e 

ekspozuara për mashtrim 

dhe korrupsion; hartimi i 

një manuali 

Dep. Pol. 

Auditimit 

Prill 

2017 

Projekti 

IPA 

Në funksion sa më sipër është 

nxjerrë Urdhri i Kryetarit  nr.  1,  

date         13/01/2014 “Për 

Metodologjinë e Riskut” dhe  më 

pas Urdhri nr. 18, datë 12/02/2015 

“Për ngritjen e Grupit të Punës që do 

të punojë për përpunimin e 

informacionit të marrë nga 

institucionet shtetërore për 

identifikimin e objekteve me risk 

ekonomik, financiar dhe shoqëror”, 

në vijim është parashikuar nga 

projekti     IPA.     Gjithashtu    ëhstë 

Realizuar e në vijim 
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Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

     zhvilluar dhe Konferenca e katërt 
shkencore “Risku në auditim”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 

Zhvillimi i trajnimeve 

specifike te stafit në 

lidhje me auditimin e 

mashtrimit dhe të 

korrupsionit 

Dr.B. Nj. Prill 2016 Buxheti 

i KLSH 

/  

IPA 

Me synim rritjen e kapaciteteve 

KLSH ka përkthyer dhe botuar 

“Auditimin e integritetit” si një 

metodë inovative e luftës kundër 

mashtrimit dhe korrupsionit bazuar  

në një metolodogji balancuese të 

masave parandaluese dhe atë 

ndëshkimore. Në bazë të planit të 

implementimit të Projektit IPA 

(aktiviteti 2.1.2) është parashikuar 

kryerja e trajnimeve me objekt 

auditimin e mashtrimit dhe 

korrupsionit dhe përfshirë sistemin e 

sinjalizuesve (Ŵhistle bloŵer) si një 

metodologji specifike në këtë fushë. 

Realizuar e në vijim 

 

 

 

5.1.3 

Institucionalizimi i 

marrëdhënieve të 

bashkëpunimit 
me agjencitë e 

angazhuara në luftën 

kundër korrupsionit 

Dep. Pol. 

Auditimit 

Gjatë gjithë 

periudhës së 

implementimit të 

Strategjisë 

Buxhe 

ti i 

KLS 
H/ 

Marrëveshjeve të bashkëpunimit me 

prokurorinë, shoqatat e shoqërisë 

civile Për vitin 2014, KLSH ka bërë 

41 kallëzime për vitin 2015 KLSH  

ka bërë 51 kallëzime dhe në 

gjashtëmujorin e parë të vitit 2016 

janë bërë 23 kallëzime. 

Realizuar e në vijim 

 

 

 

 

5.14 

Shkëmbimi i përvojës 

me SAI homologe me 

përvojë ne fushën e 

auditimit të mashtrimeve 

financiare. 

Dep. Pol. Aud 

& Dr. Marr. 
Jashtë 

Gjate gjithë 

periudhës së 

implementimit të 

Strategjisë 

Buxheti 

i 
KLSH 

KLSH ka marrë pjesë aktive në të 

gjitha aktivitetet e organizuara nga 

SAI-t homologe apo dhe  

Institucionet Ndërkombëtare. 

Përmendim: Pjesëmarrja në 

seminarin e zhvilluar në datat 3-7 

Mars 2014, në Hungari me temë 

“Praktikat më të mira ndërkombëtare 

në forcimin e integritetit në  sektorin 

Realizuar e në vijim 
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Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

     publik”,     organizuar     nga      Zyra 
Shtetërore e Auditimit të Hungarisë. 

-Pjesëmarrja në Konferencën e 

organizuar nga Këshilli i Evropës 

Konferenca Rajonale Ballkanike “ 

Mbi zbulimin dhe investigimin e 

korrupsionit e mashtrimit publik 

procedurave të auditimit”. 

Pjesëmarrja në Kongresin 

Ndërkombëtar mbi prokurimin 

publik organizuar ne Slloveni 23-24 

Prill 2015. 

Pjesëmarrja ne Konferencën dhe 

seminarit mbi transparencën dhe 

integritetin 23-27 Mars 2015, 

Hungari. 

Seminar për antikorrupsionin, 22- 

23 shkurt 2016, Hungari, etj 

 

 

 
 

5.1.5 

Identifikimi i hapësirave 

me rrezikshmëri abuzimi 

në ligjet që administrojnë 

pronën  publike, hartimi 

i rekomandimeve për 

kufizimin dhe 

mënjanimin e tyre. 

Dr. Juridike Gjate gjithë 

periudhës së 

implementimit të 

Strategjisë 

Buxheti 

i 

KLSH 

Përditësim i regjistrit të riskut 

periodikisht përditësohet regjistri i 

riskut të institucionit për 

departamentin përkatës, pjesë e 

udhëzimit mbi menaxhimin e 

strategjisë së risku në KLSH, e në 

vijim 

Realizuar e në vijim 

 

 

 

 

5.1.6 

Formulimi i një 

rekomandimi për 

Qeverinë në lidhje 

me promovimin e 

transparencës 

Dr. Juridike & 

Dep. Pol. 

Auditimit 

Qershor 2015 Buxheti 

i 

KLSH 

Zbatimi i rekomandimit deri më  

tani është adresuar për zbatim 

subjekteve të audituara në vijimësi. 

Në përfundim të të cilave KLSH do 

të përgjithësojë të gjitha çështjet  

dhe problematikat e konstatuara në 

lidhje me shkeljet e parimeve të 

transparencës    në    vendimmarrjet 

Realizuar e në vijim 
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Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

     menaxheriale   duke   e  formalizuar 
me dhënien e një rekomandimi për 

ndërhyrje konkrete dhe marrjen e 

masave me karakter legjislativ dhe 

organizativ. 

Në funksion sa më sipër për 

formulimin e këtij rekomandimi të 

konsoliduar do të asistohemi edhe 

nga ekspertët e projektit IPA 2013. 

 

 

 

 

 

 
5.1.7 

Identifikimi i dobësive 

përgjegjshmërisë 

menaxheriale dhe 

pasqyrimi i tyre në 

raportet e auditimit. 

Dr. Juridike & 

Dep. Pol. 

Auditimit 

Gjatë gjithë 

periudhës se 

implementimit të 

Strategjisë 

Buxheti 

i 

KLSH 

Reflektimi në regjistrin e riskut 

Identifikimi i dobësive dhe 

instrumenteve të përgjegjshmërisë 

menaxheriale si dhe vlerësimit i 

efektivitetit të funksionimit të 

sistemeve të kontrollit të brendshëm 

është objekt i procesit të auditimit në 

të gjitha auditimet e kryera dhe në 

çdo raport auditimi pasqyrohen 

mangësitë shkeljet dhe masat 

rekomanduese për përmirësimin e 

gjendjes. 

Realizuar e në vijim 

 

 

 
5.1.8 

Ngritja e një portali dhe 

vendosja e një nr. 

telefoni për denoncimet 

kundër korrupsionit. 

Ekspertët, 

Dep. Pol. 

Audit. 

Prill 2016 IPA E realizuar në formën e trajtimit së 

letrave të popullit të cilat në të mirë 

dhe në vlerësim shpërndahen sipas 

departamenteve të auditimit që i 

përshtatet më shumë shqetësimit, e në 

vijim. Kjo do të jetë objekt  

konsultimi dhe trajtimi në projektin 

IPA. 

Realizuar e në vijim 

6 Objektivi Nr 6: Rritja e ndikimit për mes komunikimit dhe bashkëpunimit 

 

6.1.1 

Hartimi i një strategjie të 

re të komunikimit 

Dep. Pol. Aud Gjatë 

periudhës së 

Implementimit 

Buxheti i 

KLSH, 

IPA, 

Dokumenti i strategjisë Pjesë e projektit IPA 
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Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

   të projektit SIGMA   
 

 

 

6.1.2 

Botimi i shkrimeve dhe 

editoriale në mediat e 

shkruara për problemet e 

auditimit 

Dep. Pol. Aud Gjatë periudhës 

së        

implementimit 

të Strategjisë 

Buxheti 

i 
KLSH 

Pjesë e politikës së botimeve në 

media, botimeve në periodiket e 

institucionit, gjatë vitit 2015 janë 

realizuar 106 shkrime nga 

punonjësit e KLSH-së dhe gjatë 

periudhës Janar -30 Maj  2016  janë 

49 shkrime. 

Realizuar e në vijim 

 

 
 

6.1.3 

Realizimi i publikimeve 

të tilla si flete palosje, 

buletine, broshura, etj. 

Dep. Pol. Aud Gjatë periudhës 

së        

implementimit 

të Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH 

Pjesë e politikës së botimeve në 

media, botimeve në periodiket e 

institucionit buletin statistikorë 

periodik; 18 flete-palosje (flete- 

palosje për çdo botim, në 50 kopje 

secila); dy katalogë për botimet e 

vitit 2015. 

Realizuar, e në vijim 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 

Organizimi i tryezave të 

punës, dëgjesave publike, 

konferencave dhe 

simpoziumeve përrritjen 

e transparencës dhe 

shkalles së 

përgjegjshmërisë së 

administratës publike 

Dep. Pol. Aud Gjate periudhës 

së        

implementimit 

Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH, 

IPA 

Pjesë e politikës së botimeve në 

media, botimeve në periodiket e 

institucionit, realizuar katër 

konferenca shkencore e parë 

"Auditimi i jashtëm publik”, e dyta 

“Rolin e Institucioneve Supreme të 

Auditimit në Menaxhimin e 

Përgjegjshëm Publik përballë 

Sfidave Aktuale”, e treta “Auditimi 

Kombëtar në shërbim të Qeverisjes 

Kombëtare” dhe e katërta ”Risku dhe 

Auditimi”. 

Realizuar e në vijim 

 

 

6.1.5 

Botimi i revistës 

shkencore “Auditimi 

publik” 

Dep. Pol. Aud Gjatë periudhës 

së        

implementimit 

të Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH, 

IPA 

Pjesë e politikës së botimeve në 

media, botimeve në periodiket e 

institucionit, botime periodike të 

Revistës (gjatë vitit 2015 nr 

9,10,11,12) 

Realizuar e në vijim 
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Nr 

Objektivat, N ën- 

Objektivatdhe 

Veprimtaritë 

Struktura 

Zbatuese 

Afati i 

zbatimit 

Financi 

mi 

Treguesit e suksesit dhe 

monitorimit 

 

Statusi i implementimit 

 

 

6.1.6 

Organizimi çdo vit i 

konferencave shkencore 

Dep. Pol. Aud Gjatë periudhës 
së       

implementimit 

të Strategj. 

Buxheti i 
KLSH, 

IPA, 

SIGMA 

Në bashkëpunim me ambientet 
universitare, shoqërinë civile dhe 

figura të shquara të shkencës në 

vend, KLSH ka arritur të realizojë 

periodikisht konferenca shkencore 

Realizuar e në vijim 

 

 

 

 

6.1.7 

Organizimi i 

veprimtarive të 

përbashkëta me median 

dhe shoqërinë civile për 

promovimin e 

transparencës 

Dep. Pol. Aud Gjate periudhës 

së        

implementimit 

të Strategjisë 

Buxheti i 

KLSH, 

IPA, 

SIGMA 

Është realizuar një Peer Revieŵ me 

Qendrën për Transparencë dhe 

Informim të Lirë dhe po realizohet  

një tjetër Peer Revieŵ me 

Institucionin e Avokatit të Popullit. 

Gjatë vitit 2015 dhe deri në 30 Maj 

2015     kemi     lidhur gjashtë 

marrëveshje bashkëpunimi me qëllim 

rritjen e transparencës së veprimtarisë 

së KLSH-së. 

Realizuar e në vijim 

6.1.8 Rishikimi i procedurave 

dhe  përcaktimi  i 

hapave të transparencës 

së auditimeve  me 

qëllim rritjen   e 

vetëdijes publike ndaj 

KLSK-së 

Ekspertët e 

IPAs/ Dep. 
Pol. 

Auditim 

Gjatë periudhës 

së implementimit 

të projektit 

Projekti 

IPA 

Ky proces është parashikuar si 

pjesë e projektit IPA 

Pjesë e projektit IPA 

6.1.9 Nevojat e komunikimit të 

brendshëm dhe hapat për 

zhvillimin e tij 

Ekspertët e 

IPAs/ Dep. 

Pol. 

Auditim. 

Gjatë periudhës 

së 

Implementimit të 

projektit 

Projekti 

IPA 

Është ri formatuar faqja ŴEB dhe po 

punohet për ristrukturimin e faqes së 

intranetit. 

Realizuar e në vijim 



 

 

MATRICA E MONITORIMIT 




