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Hyrje 

Tashmë si një traditë e mirë zhvilluar, Plani Vjetor i Trajnimeve në KLSH është realizuar 

në trajtën e një Projekti, në të cilin ndërthuret strategjia zhvillimore institucionale me 

nevojat dhe burimet e procesit të trajnimit, duke synuar rritjen e cilësisë në auditim dhe të 

zhvillimit profesional. Secila etapë e projektit është analizuar dhe vlerësuar sipas 

metodologjisë së kuadrit të matjes së indikatorëve të performancës, PMF të INTOSAI-t, si 

një mjet për vlerësimin dhe për identifikimin e mundësive për përmirësim. Projekti i Planit 

Vjetor të Trajnimeve shquhet nga mendimi strategjik institucional dhe zhvillohet në 

ndërthurje me të. Mendimi strategjik në KLSH fokusohet drejt përqasjes normative. Ai 

është gjithë përfshirës dhe shtrihet përtej strategjive normale, duke marrë një karakter 

inovativ dhe duke dalë jashtë kornizave tradicionale zhvillimore. Ky mendim strategjik ka 

kulmuar në një ridimensionim të të gjithë komponentëve institucional dhe integron 

fizionominë e institucionit dhe nevojat individuale të audituesve për zhvillim, në një projekt 

të vetëm të karakterit zhvillimor.  

Politikat menaxheriale normative shprehen në përqasjen drejt standardeve të auditimit 

ISSAI dhe praktikave më të mira të ndërkombëtare të zhvillimit institucional. Këto politika 

janë në përputhje me orientimet e Deklaratës së Kongresit të XXII të INTOSAI-t në Abu 

Dhabi, e cila thekson se “Qytetarët janë përfituesit kryesorë të auditimit publik. Është 

detyrë e SAI-ve të performojnë me auditime cilësore dhe t’i ofrojnë qytetarëve me raporte 

që mbështesin transparencën, llogaridhënien dhe besimin në qeverisje. Vetëm puna e mirë 

mund të bëjë ndryshim e vërtetë në jetët e tyre. Për ata, INTOSAI duhet të avancojë 

ambiciet e profesionalizmit”. Procesi i trajnimit është pjesë e këtij përmirësimi të 

vazhdueshëm dhe është në përputhje me synimet për rritjen e cilësisë në auditim dhe 

zhvillimit profesional dhe individual të audituesve në KLSH.  

Në zhvillimin e Projektit të Planit Vjetor të Trajnimeve është evidentuar pritshmëria 

gjithnjë e në rritje e Parlamentit dhe e Shoqërisë. Rezoluta e Kuvendit përbën, në këtë 

aspekt, një kontribut dhe vlerë të shtuar në drejtim të orientimit të institucionit drejt 

progresit dhe thellimit të reformave të ndërmarra, duke evidentuar tematikën e proceseve 

audituese si nevojat për përmirësim të dijeve nga audituesi i lartë shtetëror.  

Orientimi ndaj normave, që është në fakt zgjatim i përqasjes pozitive zhvillimore të 

ndërmarrë në KLSH. Përqasja pozitive shprehet përmes ngritjes së politikave të 

menaxhimit të burimeve njerëzore dhe instrumenteve të vlerësimit të performancës të punës 

audituese. Kjo përqasje dhe përmirësimet në kuadrin rregullator dhe organizativ do të jenë 

pjesë e planit të trajnimeve, duke synuar që të promovohet zhvillimi profesional dhe 

individual i audituesit.  

Analiza e trajtuar në këtë dokument mbështetet në treguesit cilësor dhe sasior. Ajo 

evidenton veprimet zhvillimore të ndërmarra, si dhe e përshkruan këtë përmes statistikave 

numerike. Treguesit sasior janë marrë nga baza e të dhënave institucionale, si dhe përmes 

përpilimit të pyetësorëve të karakterit anketues. Modelimi statistikor ka synuar evidentimin 

e prirjeve për trajnim dhe është realizuar përmes grafikëve dhe tabelave të karakterit 

përshkrues. 
 

Ndërmarrja e njëkohshme e përqasjes normative dhe pozitive siguron përmbushjen e 

suksesshme të politikës për zhvillim. Ajo vjen si një veprim sistematik i studiuar dhe i 

kujdesshëm, duke përfshirë të gjithë dimensionet e zhvillimit. Krahasimi me standardet ka 

krijuar premisat që të arrihet optimizimi dinamik, duke dalë nga korniza e  optimizimit 

statik, të kufizuar nga zhvillimet historike në auditim. Për këtë procesi i zhvillimit dhe i 

trajnimit është shoqëruar me procese vetë vlerësimi të brendshme, të jashtme dhe nga 

ekspertë ndërkombëtar për të siguruar përmbushjen e suksesshme të objektivave që i kemi 

vënë vetes.  
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Qëllimi 

Ky Projekt Plan Trajnimesh synon evidentimin e nevojave për trajnim për vitit 2017 si dhe 

ndërtimin e një grafiku kohor të zhvillimit të procesit të trajnimeve. Për këtë ai ka 

evidentuar nevojat për trajnim, duke integruar analizën individuale, institucionale dhe 

strategjike .   

Më anë të këtij plani zhvillimi kërkohet të përcaktohet tipi, metodologjia dhe format e 

suksesshme të trajnimit. Duke qenë se gjatë vitit 2016 zhvillimi institucional ka përjetuar 

hapa të mëdha dhe të shpejtë, paraqitet e nevojshme reflektimi tyre në procesin e trajnimit 

në plan veprime vjetore dhe mujore. Ky program synon jo vetëm përthithjen e dijeve, por 

promovimin e zhvillimit individual. Për këtë ai ka përfshirë audituesin, duke e bërë atë pjesë 

aktive në procesin e zhvillimit të Projektit Vjetor të Planit të Trajnimeve duke synuar 

zhvillimin e Planit të Konsoliduar të Zhvillimit Profesional Individual në nivel institucional.  

Së fundi ai evidenton risqet e mundshme për zhvillimin e procesit të trajnimit si dhe hapat 

që duhet të ndërmerren për zvogëlimin e këtyre risqeve, si nga ana e institucionit, ashtu edhe 

nga ana e audituesve. Pjesë e këtyre veprimeve janë pyetësorët që shoqërojnë procesin e 

trajnimit si dhe testimi i vazhdueshëm i dijeve. 

 

 

Forma e ndërtimit 

Ky dokument është ndërtuar në dy pjesë, në formën përshkruese, ku evidentohet nevoja për 

trajnim dhe plan veprimi për t’u ndërmarrë në vitin 2017. Analiza është realizuar në nivel 

strategjik, institucional dhe individual. Në fund ai shoqërohet me një përshkrim grafik duke 

bashkërenduar nevojat për trajnim me kapacitetet dhe burimet njerëzore. Forma përshkruese 

është realizuar në kapituj ku trajtohet evolucioni i përshkrimit në faza pasuese. 

 

 

Periodiciteti 

Projekti i planit të trajnimeve është një proces periodik vjetor. Ai reflekton zhvillimet 

institucionale të vitit, të dhëna të grumbulluara nga Regjistri Vjetor i Trajnimeve. 

Planifikimi i tij shtrihet në vitin e ardhshëm kalendarik dhe realizohet përmes temave të 

trajnimeve të evidentuara në një kalendar javor. 

 

 

Metodologjia e zhvillimit 

Zhvillimi i Planit të Trajnimeve bazohet në dokumentin INTOSAI “Zhvillimi Profesional në 

INTOSAI”, Shtator 2014, në dokumentin e SIGMA-s numër 34/2014 “Arritja e një cilësie të 

lartë të punës në Institucionet Supreme të Auditimit”, në dokumentin e IDI, 2009 “Vlerësimi 

i Kapaciteteve Zhvillimore, një Udhërrëfyes për Institucionet Supreme të Auditimit”.  

Ai evidenton zhvillimin institucional bazuar në “Kuadrin e Matjes së Performancës në 

Institucionet Supreme të Auditimit”, të zhvilluar nga Grupi i Punës i INTOSAI-t për Vlerat 

dhe Përfitimet e Institucioneve të Auditimit dhe të miratuar në Kongresin e XXII të Abu 

Dhabit. 
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Përqasja normative në zhvillimin strategjik është shprehje e ndërgjegjësimit se KLSH 

dëshiron të përmbushë maksimalisht aspiratat e shoqërisë dhe vlerat e sintetizuara nga 

Parlamenti në emër të saj. Zhvillimi strategjik në KLSH është orientuar drejt standardeve 

dhe praktikave më të mira ndërkombëtare, duke synuar përmirësimin e cilësisë së punës 

audituese. Ajo është në koherencë me aspiratat e shoqërisë sonë për përafrim me praktikat 

evropiane dhe normat acquis communautarie të BE-së. Përqasja normative është mishërim i 

motos “Experientia mutua omnibus prodest” dhe reflekton kulturën e bashkëpunimit dhe të 

investimit në proceset përmirësuese. Rëndësi për përvijimin e projektit të trajnimit paraqet 

evidentimi i kësaj përqasje për të identifikuar fizionominë e institucionit dhe të natyrës që i 

është dhënë atij. Vlerësimi i nevojave në nivel strategjik nënkupton pikërisht evidentimin e 

zhvillimeve më të fundit dhe përvijimin e procesit të trajnimit në të njëjtin drejtim.  

 

mira audituese. Kjo përqasje është shprehur në Vizionin, Misionin dhe Strategjinë e 

Zhvillimit të KLSH-së dhe të plan veprimeve strategjike të ndërtuara për t`u përafruar me 

këto standarde dhe praktika. Shkurtimisht normat e ndjekura janë ato të shprehura nga: 

 Deklarata e Limës. Kongresi i IX-të i Organizatës së INTOSAI, në Lima, përcaktoi 

si objektiva të Institucioneve Supreme të Auditimit: 

o auditimin mbi përdorimin e rregullt dhe efikas të fondeve publike, duke 

përbërë një nga parakushtet thelbësore për trajtimin e duhur të financave 

publike dhe efektivitetit të vendimeve të autoriteteve përgjegjëse 

o pavarësinë absolute të Institucioneve Supreme të Auditimit. Për të arritur 

pritshmërinë që ka Shoqëria për këto institucione është e domosdoshme që 

çdo vend të ketë një Institucion Suprem të Auditimit, pavarësia e të cilit të 

garantohet me ligj; 

o këto institucione bëhen edhe më të nevojshme, pasi shteti ka zgjeruar 

aktivitetet e tij në sektorët social dhe ekonomikë, duke vepruar përtej kufijve 

të kornizës financiare tradicionale; 

o objektivat specifike të auditimit, të tillë si përdorimi i duhur dhe efektiv i 

fondeve publike, zhvillimi i menaxhimit të shëndoshë financiar, ekzekutimi i 

duhur i aktiviteteve administrative dhe komunikimi i informacionit nëpërmjet 

publikimit të raporteve, tek autoritetet publike dhe publiku i gjerë, janë të 

nevojshme për stabilitetin dhe zhvillimin e shteteve në përputhje me qëllimet 

e Kombeve të Bashkuara; 

Kjo normë u aplikua në boshtin e zhvillimit të ligjit 154/2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e KLSH-së” dhe është reflektuar në veprimet juridike që kanë pasuar 

këtë akt juridik. Për këtë një objekt të rëndësishëm për trajnimet përbën ndërthurja e 

normave të shprehura në këtë deklaratë në ligjin organik të KLSH-së. 
 

 Deklarata e Meksikos. Nga Kongresi i IXX-të i INTOSAI-it, që u mbajt në Meksiko, 

Institucionet Supreme të Auditimit vendosën të adoptojnë, publikojnë dhe 

shpërndajnë dokumentin e titulluar “Deklarata e Meksikos mbi Pavarësinë”. Përmes 

kësaj deklarate Institucionet Supreme të Auditimit njohin në përgjithësi tetë parime 

bazë, si kërkesa themelore që sektori i auditimit publik të funksionojë siç duhet. Këto 

parime janë shprehur në dokumentin, Standardet e Auditimit INTOSAI, i zhvilluar 

VLERËSIMI I NEVOJAVE PËR TRAJNIM, 
NIVELI STRATEGJIK 

Përqasja normative është realizuar përmes veprime zhvillimore drejt normave 

ndërkombëtare të auditimit të shprehura përmes standardeve ISSAI dhe praktikave më të  
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që në vitin 2012 nga Grupi i Punës nën kujdesin dhe idenë e Kryetarit të KLSH-së. 

Kjo normë është reflektuar në veprimet juridike që kanë pasuar ligjin organik dhe 

funksional të KLSH-së. 
 

 Deklarata e Abu Dhabit Mbledhur në Emiratet e Bashkuara Arabe, në Dhjetor 2016, 

në Kongresin e XXII, Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të 

Auditimit (INTOSAI) miratoi Deklaratën e Kongresit ku cilësoi aplikimin rigoroz të 

standardeve të auditimit, forcimin e integritetit dhe etikës dhe trajnimin e 

vazhdueshëm profesional.  
 

 
 

Përmes kësaj deklarate INTOSAI kërkon dhe parashtron ofrimin e një zëri publik 

gjithëpërfshirës, zhvillimin e qëndrueshëm, profesionalizmin në nivel global, 

kombëtar dhe institucional, përqasjen drejt standard bërjes, zhvillimin e kornizës së 

matjes së performancës së punës audituese dhe aplikimin e planit strategjik  2017- 

2022. Rekomandimet dhe fryma e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe e standard 

bërjes së këtij kongresi do të reflektohet në trajnimet që do të zhvillohen gjatë vitit 

2017. 
 

 Standardet e auditimit Suksesi i praktikave më të mira audituese shprehet në 

standarde, të cilat formojnë më tej politikat e auditimit. Duke qenë se vendi ynë ka 

pasur një eksperiencë të paktë në drejtim të auditit të jashtëm shtetëror, e akoma më 

të paktë në përafrimin ndaj praktikave më të mira ndërkombëtare, rëndësi paraqet 

evidentimi i kësaj përqasje normative si një faktor i suksesit të deritanishëm. Në 

KLSH zhvillimi i kapaciteteve audituese dhe e cilësisë në auditim është bërë duke iu 

referuar standardeve të auditimit INTOSAI dhe për këtë janë zhvilluar strategji 

aplikimi dhe plane të detajuara veprimi. Një shembull konkret është programi 3i në 

të cilin KLSH është angazhuar. Ky program nënkupton aplikimin e standardeve të 

auditimit ISSAI nga institucionet e larta të auditimit publik në të gjithë dimensionet e 

zhvillimit profesional. Nën dritën e këtij programi, Institucionet Supreme të 

Auditimit anëtare të IDI, pjesë e të cilit është edhe institucioni ynë, u angazhuan për 

të aplikuar strategji zhvillimore për të siguruar, jo vetëm adoptimin e standardeve, 

por mbi të gjitha për të realizuar pajtueshmërinë në aplikimin e tyre. Kjo veprimtari 

është zhvilluar më tej në KLSH përmes monitorimit, vlerësimit dhe raportimit.   

 

 Praktikat më të mira. Zhvillimi institucional dhe i kapaciteteve audituese është 

realizuar duke përdorur praktikat më të mira botërore. Moto “Experentia mutua 

omnibus prodest” përbën shembullin më të mirë të përafrimit me praktikat botërore.   

Projekti i binjakëzimit IPA i financuar bashkërisht me fonde nga Bashkimi Evropian 

ka këtë natyrë.  
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Përmes këtij projekti, KLSH ka angazhuar ekspertët e SAI Polak dhe Kroat në një 

veprimtari të zhvillimit të punës audituese dhe rritjes së cilësisë së auditimit. Përgjatë 

vitit 2016 nga ky mision janë zhvilluar një sërë përmirësimesh, të cilët do të 

reflektohen në programin e trajnimeve të vitit 2017.   

 

Natyra normative e veprimtarisë zhvillimore shprehet në: 

 Vizionin. Ai shpreh se KLSH shihet si “Garantues i modelit të pavarësisë, një 

institucion kompetent dhe objektiv, që i jep ndihmesë reale Kuvendit, ndërkohë edhe 

i besueshëm për rezultatet e kontrolleve e të rekomandimeve, të cilat duhet të 

vazhdojnë të pranohen për saktësinë dhe vërtetësinë e tyre, si nga organet 

legjislative, ekzekutive, të medias dhe publiku i gjerë”. Për të realizuar këtë vizion 

KLSH ka ndërmarrë një strategji zhvillimore, duke përmirësuar kuadrin ligjor, duke 

rritur kapacitet audituese përmes zbatimit në përputhje të kërkesave të standardeve 

ndërkombëtare të kontrollit, të kontrolleve të ligjshmërisë, rregullshmërisë dhe 

vlerësimit të drejtimit, si duke ngritur nivelin profesional të punonjësve të KLSH-së. 
 

 Misioni. Ai është gjithashtu shprehje e kësaj përqasje normative. Në të përcaktohet 

se KLSH ka për synim “Rritjen e rolit dhe kontributit në drejtim të mirë 

administrimit të financave publike, nëpërmjet kryerjes së kontrolleve cilësore dhe 

raportimit mbi rregullshmërinë dhe efektivitetin e përdorimit të të gjitha burimeve 

financiare shtetërore, në të mirë të shtetit dhe publikut në tërësi”. Misioni 

karakterizon të gjithë strategjitë dhe plan veprimet e zhvillimit. Ai ka orientuar 

punën audituese, duke e angazhuar KLSH-në në drejtim të sfidave me të cilat 

përballet shoqëria jonë.  
 

 Strategjia për Zhvillim. Në përputhje me Vizionin që kemi për institucionin dhe 

Misionin është kristalizuar Strategjia për Zhvillim. Ajo mbështet në katër drejtime 

kryesore:  

 zhvillimi i kuadrit ligjor të institucionit,  

 zhvillimi i metodologjisë së auditimit,  

 zhvillimi i burimeve njerëzore dhe i mbështetjes administrative  

 zhvillimin e teknologjisë së informacionit 
 

Në përputhje më këto drejtime Strategjia e Zhvillimit është realizuar në tre 

komponentë: 

 strategjia për zhvillimin,  

 strategjia për aplikimin e standardeve të auditimit ISSAI dhe  

 strategjia për menaxhimin e riskut 

Këto komponentë kanë përcaktuar plan veprimet e detajuara strategjike. Realizimi i 

tyre është shoqëruar me procese gjithëpërfshirëse të stafit menaxherial dhe 

operacional, duke promovuar diskutimin dhe pjesëmarrjen në vendimmarrje. 

Audituesit janë informuar në lidhje me këto veprimtari zhvillimore, duke siguruar dhe 

kthimin e një informacioni pozitiv. 
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Përvijimi i institucionit në përputhje me Vizionin strategjik dhe Misionin përcakton suksesin 

në arritjen e objektivave. Për këtë në KLSH është synuar zhvillimi i një kulture pune dhe 

vlerash të përbashkëta, duke synuar që gjithë secili të bëjë më të mirën e mundshme. 

Qëndrimi transparent, i përgjegjshëm dhe llogaridhënës është aplikuar në nivelin 

institucional, në përputhje me karakterin normativ të zhvillimit strategjik. Në funksion të 

përqasjes pozitive, në KLSH janë zhvilluar më tej Politikat e Burimeve Njerëzore dhe 

metodologjia e vlerësimit, duke synuar përmirësimin e ambientit të punës dhe të 

marrëdhënies auditues - institucion. Në vitin 2016 janë zhvilluar dhe përmirësuar praktikat e 

vlerësimit dhe promovimit të rezultateve në punën audituese. Vlerësimi i procesit të auditimit 

është lidhur ngushtësisht me kryerjen e auditimeve sipas llojit të tyre, auditim 

përputhshmërie, financiar, performance dhe IT. Indikatorët e këtij dimensioni janë lidhur me 

numrin e auditimeve, pra veprimtarinë audituese dhe me reflektimin dhe reagimin e 

subjekteve ndaj rekomandimeve të KLSH-së, duke sjellë një qasje tjetër të perceptimit të 

punës audituese si vlerë e shtuar për subjektet. Kjo veprimtari me natyrë të dyfishtë 

normative dhe pozitive, ka siguruar që KLSH të funksionojë në përputhje me vizionin dhe 

misionin e institucionit. Evidentimi i këtyre dokumenteve dhe veprimeve organizative do të 

reflektohen në trajnimet për audituesit. Këto trajnime të karakterit informativ sigurojnë që 

procesi i aplikimit të politikave dhe praktikave të vlerësimit të jetë i suksesshëm dhe 

afatgjatë. Le të evidentojmë shkurtimisht këto veprime.  

përbëjnë dhe objektin për trajnime të vazhdueshme. Ato shkurtimisht janë: 

 Përgjegjshmëria.  Bazuar në kërkesat e ISSAI 1 “Deklarata e Limës”, në përcaktimet 

e ISSAI 10 “Deklarata e Meksikës”, në ISSAI 12 “Vlerat dhe dobitë e Institucioneve 

Supreme të Auditimit”, është zhvilluar një politikë e brendshme e funksionimit dhe 

bashkëpunimit në institucion. Këto praktika janë shprehur në Kodin e Etikës të 

KLSH-së,  si një deklaratë gjithëpërfshirëse e vlerave, sjelljeve dhe parimeve të cilat 

duhet të ndiqen dhe të udhëheqin veprimtarinë e punonjësve. Ky kod përcakton 

standardet etike si dhe ofron udhëzime e kërkesa të nevojshme për t’u zbatuar nga 

punonjësit e institucionit me synim që gjatë veprimtarisë së tyre të reflektojnë një 

nivel të lartë etik si dhe të respektojnë parimet dhe vlerat themelore të funksionimit të 

një Institucioni Suprem Auditimi. Ai përbën një proces të orientuar drejt vlerësimit të 

figurës së audituesit të KLSH-së dhe zbatimi rigoroz i tij shpreh përgjegjshmërinë që 

kemi si përfaqësuesit të auditimit më të lartë në vend. Krahasimi me normat e 

funksionimit të përfshira në këtë dokument do të ofronte një feedback pozitiv për të 

vetë vlerësuar performancën tonë 

 Llogaridhënia me Shoqërinë dhe Kuvendin. Shoqëria pret nga institucioni ynë, jo 

vetëm auditime cilësore, por edhe nivelet më të larta të transparencës, të 

përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies. Kuvendi i Shqipërisë, përmes Rezolutës së 

Tetorit 2016, sintetizoi këto aspirata dhe pritshmëri, mbi bazën e të cilave u zhvilluan 

plan veprimet strategjike, të cilat përfshinë si komponent thelbësor, zhvillimin e 

vazhdueshëm profesional dhe rritjen e cilësisë së auditimit. Zhvillimi i niveleve të 

punës audituese në rezultate të paarritura më parë, tregon jo vetëm për 

përgjegjshmërinë tonë, por edhe për dedikimin ndaj llogaridhënies strategjike. Kjo 

rezolutë dhe mesazhet që ajo jep për stafin auditues përbëjnë një temë trajnimi. 

 

VLERËSIMI I NEVOJAVE PËR TRAJNIM, 
NIVELI INSTITUCIONAL 

Përqasja normative Në funksion të këtij zhvillimi janë realizuar një sërë dokumentesh dhe 

veprimesh të rëndësishme. Me qëllim evidentimin e këtyre dokumenteve, të cilët do të 
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 Programi i transparencës. Në përputhje me nenet 33 dhe 34 nr. 154/2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” dhe të nenit 7 të ligjit 

numër 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i 

transparencës. Informacioni i bërë publik synon të bëjë transparencën e veprimtarisë 

së punës së KLSH -së, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare si dhe 

në mjediset e pritjes së publikut. Faqja zyrtare e KLSH -së është ndërtuar në atë formë 

që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të 

kuptueshëm.  

 

 
 

Pjesë e programit të transparencës ishte dhe zhvillimi i Javës së Hapur. Gjatë kësaj 

jave, qytetarë, studentë dhe përfaqësues të shoqërisë civile vizituan mjediset e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe u njohën me historikun dhe arritjet e institucionit 

nëpërmjet mini-muzeut në korridorin qendror të KLSH. Studentë të Fakultetit 

Ekonomik, atij Bujqësor dhe të Drejtësisë u pritën në ambientet e institucionit, ku u 

zhvilluan prezantime mbi arritjet në auditim. Gjithashtu në sallën e trajnimeve u 

zhvilluan pyetje dhe diskutime mbi çështje të rëndësishme të auditimit të jashtëm 

publik në Shqipëri.  

Transmetimi përmes trajnimeve i kësaj fryme, evidentimi i kuadrit të funksionimit të 

programit të transparencës dhe i qëllimit të saj do të përbëjë çështje që do të trajtohen 

në projektin e trajnimeve të vitit 2017. 

matjes së indikatorëve të performancës, PFM të INTOSAI-t janë zhvilluar politika dhe 

procese të vlerësimit si brenda institucionit, jashtë institucionit, ashtu edhe nga ekspertë të 

jashtëm apo palë të treta. 

Përqasja pozitive është realizuar në dy komponentë: 

 zhvillimi i dokumenteve të karakterit udhëzues dhe metodologjik mbi bazën e të cilëve 

realizohet puna audituese 

 zhvillimi i proceseve vlerësuese për matjen e performancës së punës audituese dhe të asaj 

institucionale. 

Krijimi i njëkohshëm i këtyre dy komponentëve krijon mundësinë për vlerësim të 

pozitivitetit të veprimeve, duke evidentuar hapat progresiv në drejtim të përmbushjes së 

normave të synuara.  

Zhvillimi i metodologjisë. Zhvillimi i metodologjisë audituese, por edhe i proceseve të 

vlerësimit metodologjik përbën bazat për funksionimin në nivelet e kërkuara institucionale. 

Aktualisht Kontrolli i Lartë i Shtetit është në një fazë të evoluar të procedurave të 

funksionimit dhe të metodologjisë audituese. Zhvillimet e vitit 2016 kanë përfshirë 

përmbushjen e tre objektivave kryesore:  

o aplikimin e kornizës legjislative për auditim,  

o zhvillimin e mëtejshëm të metodologjisë të auditimit dhe të kapaciteteve audituese 

Përqasja pozitive Karakteri i dyfishtë normativ dhe pozitiv i veprimeve zhvillimore ka 

synuar optimizmin dinamik të performancës institucionale. Në përputhje me metodologjinë e   
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o forcimin e kapaciteteve institucionale, si dhe përmirësimin e impakteve të auditimit.  
 

Proceset zhvillimore pozitive kanë qenë: 

 Monitorimi i Strategjisë së Menaxhimit të Risqeve institucionale dhe 

departamentale. Përditësimi i regjistrit të riskut u realizua si në nivel të 

dimensioneve të ambientit, ashtu dhe në nivel të vlerësimit të secilit dimension dhe 

ndikimit të tij në punën audituese. Riorganizimi i institucionit dhe ndarja e 

Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Pushtetit Vendor, Kontrollit të Territorit 

dhe Administrimit të Aseteve Publike në dy departamente, ridimensionoi regjistrin e 

riskut duke shtuar faktorë të rinj të riskut dhe duke rivlerësuar nivelin e riskut për 

shumë faktorë të tjerë.  

 Monitorimi i Strategjisë së Zhvillimit, 2013-2017, e rishikuar. Ky monitorim siguroi 

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

përtej afateve të parashikuara, duke siguruar një vendimmarrje për rivendosjen në 

afat. Monitorimi është një proces, i cili mundëson përditësimin e objektivave duke i 

shtuar vlerë strategjisë për zhvillim institucional. Ky monitorim shërben dhe si një 

informacion për palët e interesit si Shoqëria, Parlamenti, SIGMA dhe Komisioni 

Evropian dhe do të reflektohet në tema të caktuara trajnimi për audituesit e KLSH-

së. 

 Monitorimi i Strategjisë së Implementimit të Standardeve të auditimti ISSAI. Ky 

monitorim evidentoi hapat e ndjekura deri në këtë stad duke evidentuar proceset e 

zhvilluara në drejtim të implementimit të standardeve ndërkombëtare të auditimit. 

Informacioni që rezulton nga ky monitorim i shërben grupeve të punës të ngritura për 

realizimin e detyrave të veçanta dhe i shërben partnerëve tanë strategjik si SIGMA, 

Komisioni Parlamentar për Ekonominë dhe Financat. Informacioni i mbledhur nga 

ky monitorim do të reflektohet në trajnime. 

 Zhvillimi dhe aplikimi i treguesve për matjen e performancës financiare (PFM). 

Qëllimi i këtij indikatori është të sigurojë një tregues të matjes së performancës 

institucionale në kuadër të Strategjisë për Menaxhimin e Financave Publike, 2014-

2020 në kuadër të përmbushjes së normave acquis communautarie të BE-së.  

 Gjatë vitit 2016, nga auditues dhe drejtues të KLSH-së kanë realizuar një sërë 

botimesh të karakterit profesional dhe shkencor. Këto botime do të jenë pjesë e 

analiza të zhvilluara në departament në formën e shkëmbimit të informacionit në 

kuadër të trajnimeve. 

  

Në kuadër të projektit IPA, në bashkëpunim me ekspertët e NIK-ut Polak, ekspertët e SAI-t 

Kroat dhe ekspertët lokal të KLSH-së, në vitin 2016, janë realizuar një sërë aktivitetesh 

zhvillimore të metodologjisë dhe të praktikave të punës, duke përftuar konkluzione në formë 

rekomandimesh, të cilat do të kthehen në objektiva dhe plan veprimesh. Në mënyrë të 

shkurtuar evidentojmë: 

 Zhvillimi i metodologjisë së planifikimit vjetor në auditim. Në bashkëpunim me 

ekspertët Polak, Drejtorisë së Metodologjisë dhe Zhvillimit dhe Drejtuesve të 

Departamenteve/ Drejtorive, në kuadër të projektit IPA, u zhvillua përmirësimi i 

metodologjisë së planifikimit vjetor të auditimeve. Objektivi i kësaj praktike ishte që 

nëpërmjet konsultimit, diskutimit, hartimit të rekomandimeve, vlerësimit të risqeve 

të sigurohen ndryshime pozitive në planifikim. Rëndësia e këtij aktiviteti lidhet me 

planifikimin më të mirë të forcës audituese si dhe gjetjen e subjekteve më të mira e të 

mundshme për t’u audituar, për të realizuar optimizmin e performancës institucionale 

në logjikë të 3 E –ve. Në këtë mënyrë, KLSH jo vetëm që përmirëson procesin e 

planifikimit, por përmirëson përdorimin e burimeve audituese në dispozicion. 

 Hartimi i përmbajtjes së politikave të burimeve njerëzore. Në bashkëpunim me 

ekspertët Polak, Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Drejtuesve të 
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Departamenteve/ Drejtorive, në kuadër të projektit IPA, u zhvillua përcaktimi i 

metodave të rekrutimit, motivimit, përshkrimit të punës për secilin auditues, 

zhvillimi i sistemit të promovimit dhe zhvillimi i karrierës, zhvillimi i programeve të 

trajnimeve dhe të vlerësimit të punonjësve.  

 Analiza e kuadrit rregullator të KLSH-së. Në bashkëpunim me ekspertët Polak, 

Departamentit Juridik, Kontrollit të Zbatimit të Standardeve dhe Etikës si dhe 

Drejtuesve të Departamenteve/ Drejtorive, në kuadër të projektit IPA, u zhvillua 

analiza e kuadrit rregullator dhe e implementimit të ligjit 154/2014 të KLSH-së. 

Kundrejt Deklaratës së Limës dhe standardeve të INTOSAI-it u evidentuan 

dimensionet e kësaj përqasje në drejtim të përmirësimit të ligjit, ridimensionimit të 

marrëdhënieve me institucionet e audituara si dhe roli i ligjit të KLSH-së në zbatimin 

e standardeve të auditimit. 

 Rishikimi dhe përditësimi i manualit të performancës. Në bashkëpunim me ekspertët 

Kroat, Drejtorisë së Performancës, Drejtorisë së Metodologjisë dhe Zhvillimit si dhe 

Drejtuesve të Departamenteve/ Drejtorive, në kuadër të projektit IPA, u zhvillua 

rishikimi i manualit të performancës Ky rishikim evidentoi mangësitë e risqeve të 

përdorura në auditimin e performancës dhe proceset e punës prej planifikimit të 

auditimit deri në hartimin e raportit përfundimtar. 

 Zhvillimi i manualit interaktiv të auditimit të IT. Në bashkëpunim me ekspertët 

Polak, Drejtorisë së IT, Drejtorisë së Metodologjisë dhe Zhvillimit si dhe Drejtuesve 

të Departamenteve/ Drejtorive, në kuadër të projektit IPA, bazuar në manualin e 

auditimit të IT të KLSH-së, u zhvilluan rekomandime për përmirësime të mëtejshme 

të tij. Rritja e prakticitetit dhe përshtatja e mëtejshme me punën audituese ishin 

gjithashtu produkte të këtij zhvillimi. 

 Modulet standard të trajnimit për auditimin IT, për audituesit e KLSH-së. Në 

bashkëpunim me ekspertët Polak, Drejtorisë së IT, Drejtorisë së Metodologjisë dhe 

Zhvillimit si dhe Drejtuesve të Departamenteve/ Drejtorive, në kuadër të projektit 

IPA, u zhvilluan rekomandime për përmirësime të mëtejshme bazuar në Handbook-

un e Grupit të Punës së auditimit  IT dhe përshtatja për nevojat e KLSH-së. 

 Shqyrtimi i komunikimit të KLSH-së, përcaktimi i qëllimeve, objektivave dhe mjeteve 

për strategjinë e komunikimit të KLSH-së. Në bashkëpunim me ekspertët Polak, 

Drejtorisë së IT, Drejtorisë së Komunikimit, Botimit dhe të Marrëdhënieve me 

Jashtë, Drejtorisë së Metodologjisë dhe Zhvillimit si dhe Drejtuesve të 

Departamenteve/Drejtorive, në kuadër të projektit IPA, u evidentuan aspekti 

elektronik i komunikimit në KLSH, pjesëmarrja/roli i departamenteve të auditimit në 

procesin e përgatitjes së informacionit për palët e interesit. Për këtë u zhvillua dhe 

një ŵorkshop mes ekspertëve Polak, Kroat dhe atyre të KLSH-së. Në këtë ŵorkshop 

u evidentuan mënyra e përmirësimit të komunikimit të KLSH-së me palët e interesit 

dhe median. 

 Shqyrtimi i strukturës së brendshme organizative. Në bashkëpunim me ekspertët 

Polak, Drejtorisë së Metodologjisë dhe Zhvillimit dhe Drejtuesve të Departamenteve 

/Drejtorive, në kuadër të projektit IPA, Objektivat e këtij shqyrtimi ishin përmirësimi 

i proceseve funksionale, strukturës organizative dhe i mënyrës për aplikimin e një 

performance efektive dhe eficiente të detyrimeve që lindën nga ligji i ri organik 

154/2014. 

 Zhvillimi i metodologjive për kontrollin dhe sigurimin e cilësisë. Politikat dhe 

Udhëzuesit për Menaxhimin e Cilësisë si dhe Check listat janë pasues të 

implementimit të standardeve dhe zhvillimit të manualeve në përmirësimin 

metodologjik të procesit auditues.  

 

Instrumentet e vlerësimit. Vlerësimi i performancës së punës audituese përbën stimulin 

kryesor për zhvillim dhe rritjen e kërkesave individuale. Vlerësimi i performancës në punë 
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shihet si një proces stimulues, se sa një detyrë e parashikuar në kuadrin ligjor rregullator të 

marrëdhënieve të punës. Për këtë instrumentet e vlerësimit janë dimensionuar si një proces, i 

cili synon promovimin e përmirësimit të performancës, se sa krahasimin me tregues fiks dhe 

të paracaktuar. Ky evolucion i instrumenteve të vlerësimit zhvendos procesin nga një 

vlerësim statik në një vlerësim dinamik dhe të vazhdueshëm.  

Referuar kuadrit për matjen e performancës PFM dhe konkretisht të Zhvillimit Profesional 

dhe të Trajnimeve, dy dimensionet e synuara janë: 

 Planifikimi dhe Proceset për Zhvillimin Profesional dhe Trajnimet  

 Zhvillim Profesional dhe Trajnimet në disiplinat kryesore të auditimit. 

Vlerësimi i dimensionit të parë kërkon që:  

 institucioni të ketë zhvilluar dhe aplikuar një plan për zhvillimin profesional dhe 

trajnimet 

 institucioni ka një plan vjetor trajnimesh dhe të zhvillimit profesional 

 institucioni ka aplikuar praktika për përzgjedhjen e stafit për të marrë pjesë në 

trajnim dhe për të përftuar kualifikime profesionale dhe selektimi bazohet në 

aplikime dhe në konsiderata për kompetencat e nevojshme 

 të gjithë audituesit kanë zhvilluar një plan të bazuar në vlerësimet vjetore dhe 

aplikimi i këtij plani monitorohet 

 janë zhvilluar mekanizma efektivë për të monitoruar dhe vlerësuar rezultatin e 

zhvillimit profesional dhe të trajnimit të audituesve 

Vlerësimi i dimensionit të dytë kërkon që zhvillimin profesional dhe trajnimet në fushat 

kryesore të auditimit duhet: 

 identifikojë profesionin apo kuadrin profesional që synohet të promovohet  

 të përcaktohen përgjegjësitë për zhvillim profesional apo të kuadrit profesional për 

personat me eksperiencë dhe autoritet të mjaftueshëm dhe të përshtatshëm 

 të zhvillohen kërkesat për kompetenca të përshtatshme për stade të veçanta të 

zhvillimit për secilin profesion apo kuadër profesional të synuar 

 të zhvillohet plani për zhvillimin profesional dhe të trajnimeve në çdo profesion. 

Në aneksin 1 dhe 2 të këtij Projekti të Planit të Trajnimit është bërë vlerësimi i këtyre 

dimensioneve, duke vlerësuar trajnimet për vititn 2016 dhe orientuar procesin e trajnimit për 

vitin 2017, sipas rekomandimeve për zhvillim të PFM-së të INTOSAI-t. Këto janë 

evidentuar në Planin e Konsoliduar të Zhvillimit Profesional Individual në nivel 

institucional, në dy komponentë: 

 orientime të përgjithshme të strukturës së trajnimeve, e paraqitur në këtë dokument 

 grafiku kohor i detajuar i zhvillimit të trajnimeve, bashkëlidhur këtij dokumenti 

Vlerësimi bëhet me pika nga zero deri në katër ku katër nënkupton që janë aplikuar të katër 

elementet e dimensionit, vlerësimi me tre nënkupton që janë aplikuar të paktën tre nga 

elementët e dimensionit dhe me zero nuk janë aplikuar asnjë nga elementët e dimensionit. 

Dimensioni i parë është vlerësuar në nivelin 4 (maksimal), duke realizuar tërësisht 

dimensionin e zhvillimit. Në lidhje me këtë dimension kemi evoluim nga viti 2015 në vitin 

2016, duke kaluar nga niveli 3 në 4. Kjo pasi: 

- është zhvilluar identifikimi i nevojave personale për trajnim,  

- është evidentuar informacioni mbi teknikat e nevojshme të procesit të trajnimit  

- është realizuar testimi i dijeve të përftuara nga trajnimi 

- është realizuar një përmirësim i përzgjedhjes së trajnuesve duke përfshirë trajnues 

nga ekspertët e SAI-t Polak dhe Kroat 

Dimensioni i dytë është vlerësuar në nivelin 4 dhe në vitin 2015 ka qenë i vlerësuar po në 

nivelin 4.  
 

KLSH ka aplikuar këtë praktikë vlerësimi në Analizën Vjetore institucionale të vitit 2015, 

ndonëse ajo nuk është kufizuar në këtë praktikë vetë vlerësuese. Procesi i vlerësimit në 

KLSH është shtrirë në vlerësimin mes kolegësh dhe në vlerësimin nga ekspertë të jashtëm. 
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Informimi i personelit në lidhje me këto praktika të ndërmarra e kthen procesin e vlerësimit 

në një nxitës të zhvillimit profesional, duke dalë nga kornizat e proceseve të evidentimit të 

gabimeve dhe ndëshkimit të të metave.  

Shkurtimisht këto praktika, të zhvilluara përgjatë vitit 2016, janë: 

 Analiza institucionale. Mbi këtë aparat vlerësimi është zhvilluar analiza e veprimtarisë 

institucionale të KLSH-së. Kjo analizë zhvillohet në nivel departamental dhe më pas 

në nivel institucional. Metodologjia e përdorur është ajo SŴOT, duke evidentuar 

fuqitë, dobësitë oportunitetet dhe risqet. 

 
 

Përditësimi i dijeve mbi metodologjinë e aplikuar në vlerësimin vjetor në nivel 

departamental dhe institucional do të ofronte mundësi për një analizë më të qartë dhe 

më gjithëpërfshirëse të të gjithë punonjësve të KLSH-së. Në analizë, morën pjesë 

personalitete të ndryshme të politikës, botës akademike, të qeverisë dhe partnerëve 

tanë strategjik, duke na ofruar informacion dhe vlerësim mbi institucionin. 
 

 Peer revieŵ. Së bashku me auditues të Gjykatës Austriake të Auditimit u realizua 

procesi i Peer Revieŵ nga një staf prej 4 audituesish, tre prej tyre janë auditues të 

Gjykatës Austriake të Auditimit si dhe një përfaqësuese e SAI-t të Moldavisë. Mbi 

bazën e këtij procesi vetëvlerësimi mes kolegësh u zhvillua Raporti mbi “Vlerësim i 

Pavarësisë së Kontrollit të Lartë të Shtetit Shqiptar” nga kolegët e institucioneve 

homologe. Në Maj 2016 u zhvillua procesi i Vetë-Vlerësimit të Auditimit IT (ITASA) 

në KLSH, me Moderatorë nga Gjykata Evropiane e Auditorëve dhe nga Zyra 

Kombëtare Bullgare e Auditimit dhe Koordinatorin Lokal Drejtori i Drejtorisë së 

Auditimit të Teknologjisë së Informacionit. 

 
 

Qëllimi i kësaj ITASA është menaxhimi me një mprehtësi specifike të gjendjes së 

funksionit të Auditimit IT dhe pozicionimi i këtij auditimi me sfidat e të ardhmes. 

Kjo do të thotë, marrje në konsideratë të mandatit të Institucionit të Lartë të 

Auditimit, jetëgjatësinë dhe shumëllojshmërinë e projekteve IT në sektorët të 

qeverisjes, metodologjinë ekzistuese të auditimit TI si dhe kompetencat e stafit. 
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 Ŵorkshop-e. Si pjesë e motos për shkëmbimin e eksperiencave dhe në funksion të 

angazhimeve në çështjet e rëndësishme ndërkombëtare të auditimit, KLSH ka 

ndërmarrë një agjendë të gjerë pjesëmarrjesh në ŵorkshop-e ndërkombëtare. Disa 

prej tyre janë PPA II, Luxemburg, ISSAI 30, Krakov, Ŵorkshop mbi Opinionin  e 

Auditimit, Beograd, Hyrje në Auditimin e IT, Luxemburg, Seminar, Prokurimet 

Publike, Dubrovnik, PPA II, Podgoricë, TFA & Ethics, Madrid, Auditimi i IT, 

Ankara, Menaxhimi dhe Vlerësimi i Riskut, Luxemburg, ECA, Analiza e Projekteve 

dhe Politikave, ECA, PPA II, Prishtinë, Prokurimi Publik, CEF, Lubjanë, 

Menaxhimi i projekteve të Biznesit, PPA II, Suedi, Ŵorkshop mbi Korrupsionin dhe 

Mashtrimin, CEF, Slloveni, Ŵorkshop mbi Standardet e Kontabilitetit, CEF, 

Slloveni, auditimi operativ, Shkup, etj. 

 Konferenca shkencore. Në vijimësi të traditës së realizimit të proceseve zhvillimore 

në nivel konferencash shkencore, në Qershor 2016 KLSH zhvilloi Konferencën mbi 

“Riskun dhe Auditimin”. Qasjet në analizën e riskut janë të shumta, por prezantimet 

e tre ditëve të Konferencës synuan identifikimin e kërcënimeve ndaj ekonomisë se 

vendit si dhe vlerësimin e risqeve, duke treguar mënyrat për t’i menaxhuar ato.  

 

 
 

Në funksion të përfitimit maksimal nga puna shkencore e trajtuar në këtë konferencë 

u botuan dy botime përmbledhjeje, të cilat do të përbëjnë gjithashtu referencë për 

zhvillimin e programit të trajnimeve.  
 

 Trajnime dhe testime. Procesi i trajnimit në KLSH është në cikël të plotë. Testimet 

ofrojnë një informacion të vlefshëm në lidhje me dijet e marra si dhe për mënyrën se 

si duhet të zhvillohen më tej proceset trajnuese. Sipas studimeve të ECA është 

vërejtur një perceptim i ndryshëm mbi efektivitetin e trajnimit nga trajnuesit dhe 

pjesëmarrësit në trajnim, kjo më e lartë në trajnimet mbi gjuhën, e pasuar nga 

trajnimet mbi IT dhe trajnimet e përgjithshme. Të pakta kanë qenë rastet në të cilët, 

përmes testeve ndërvepruese, i trajnuari është njohur me ndryshimin e dijeve të tij të 

marra nga trajnimi. Në zhvillimin e testeve është synuar gjithmonë fokusi në 

përshtatjen e testeve sipas punonjësit të testuar, vendit të punës që ai ka dhe 

pritshmërisë së dijeve që ai duhet të ketë. Ajo çka rekomandon ECA është 

organizimi i trajnimeve në përputhje me objektivat e institucionit, promovimin e 

dëshirës për trajnim përmes përmirësimit të kurikulave personale duke ofruar 

certifikata dhe diploma vlerësimi, monitorimi i stafit mbi ndjekjen e trajnimeve, 

ofrimi i mundësive për karrierë, testimi dhe certifikimi i dijeve të marra dhe një 

analizë më e mirë e nevojave për trajnim në përputhje me objektivat e institucionit. 
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Profesioni i audituesit të jashtëm publik kërkon punonjës kreativë, të cilët veprojnë në një 

mjedis gjithnjë e më shumë dinamik dhe që ofron sfida të reja të përditshme. Auditimi i 

sektorit publik mund të përshkruhet si një proces sistematik i vendosjes së objektivave dhe 

vlerësimit të provave, për të përcaktuar nëse informacioni ose kushtet aktuale janë në 

përputhje me kriteret e përcaktuara. Për të realizuar në mënyrë cilësore këtë proces audituesi 

duhet të zotërojë një sërë aftësish, më kryesoret e të cilave janë: 

 vizioni global 

 novacioni 

 lidershipi 

 menaxhimi i ndryshimit dhe risqeve 

 objektiviteti 

 këmbëngulja dhe ndikimi 

 sensi praktik në zgjidhje 

 orientim drejt racionalizimit 

 vetë menaxhimi dhe përgjegjshmëria 

 aftësi bashkëpunuese dhe ndërpersonale 

 aftësi teknike informative 

 formim teorik dhe profesional 

Krijimi i një fryme pozitive në punën e përditshme dhe promovimi i zhvillimit individual 

përbëjnë një rrugëtim drejt zhvillimit dhe forcimit të këtyre aftësive. Për këtë, politikat e 

zhvillimit strategjik të burimeve njerëzore në KLSH, janë orientuar në drejtim të zhvillimit të 

vazhdueshëm individual, duke konsideruar audituesin si asetin më të rëndësishëm në 

rezultatet e punës audituese. 

Politikat e rekrutimit të personelit kanë synuar një ndërthurje të eksperiencave, moshave dhe 

profesioneve. Trupa audituese me eksperiencë me moshë mbi 60 vjeç përbën 16% të stafit, 

me moshë nga 45 deri në 60 vjeç përbën 38% dhe me moshë nën 45 vjeç përbën 46% të 

stafit.  
Grafiku 1: Shtresëzimi i trupës audituese, viti 2016 

 
 

Ky orientim drejt audituesve nën moshën 45 vjeç (mbi 84%) shpreh më së miri përqasjen 

drejt proceseve energjike audituese, duke përfshirë elementë të lidershipit, novacionit dhe 

aftësive teknike informative. Ky orientim është realizuar përmes një evolucioni konstant të 

politikës së rekrutimeve dhe të menaxhimit të burimeve njerëzore. 
 

 

 

46% 

38% 

16% 

46% deri në 45 vjeç 

38% nga 45 deri në 60 vjeç 

16% mbi 60 vjeç 

VLERËZIMI I NEVOJAVE PËR TRAJNIM, 
NIVELI  INDIVIDUAL 
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Grafiku 2: Evolucioni i grup moshave të audituesve. 

 
Vihet re se, në strukturë zhvillim pozitiv ka pësuar grup mosha deri në 45 vjeç, ka një rënie të 

grup moshës 45 deri në 60 dhe një konstante të grup moshës mbi 60 vjeç. 

Planifikimi vjetor i planit të auditimeve është një proces nga poshtë lart. Ai nis me 

planifikimin departamental dhe përfshin të gjithë trupën audituese të departamentit/ 

drejtorisë. Planifikimi realizohet përmes një vlerësimi të kapaciteteve audituese. 

Metodologjia përfshin zbërthimin  e strukturës dhe kapaciteteve audituese departamentale 

dhe shërben për të krijuar rrjedhshmëri të lidhjes mes elementëve të planifikimit. Këto 

elementë të zhvilluar janë “parametrat” - ditët e mundshme për auditim dhe të dhënat për 

secilin subjekt potencial për auditim. Këta elementë ndërthuren për të zhvilluar tabelën e 

“balancës” – grafiku i planit vjetor. 

KLSH ka rritur vazhdimisht nivelin e performancës institucionale në refleksion të 

pritshmërisë së shoqërisë shqiptare dhe aspiratave të saj. Për këtë KLSH ka gjetur mbështetje 

të madhe nga Parlamenti dhe Komisioni Parlamentar për Ekonominë. Kjo mbështetje është 

reflektuar në rritjen e trupës audituese në nivelet më të larta historike. 

 
Grafiku 3: Evolucioni i kapaciteteve audituese ndër vite 

 

Ky evolucion është shoqëruar me rritje të përqindjes së trupës audituese me eksperiencë dhe 

në profile që përputhen me veprimtarinë audituese. 

Në funksion të këtyre forcave audituese është zhvilluar procesi i trajnimit, i cili është 

përshtatur në drejtim të: 

 identifikimit të trajnuesve më të mirë 

 zhvillimi i metodave moderne të trajnimit 

 ndërtimi i kanaleve dhe të procedurave të vlerësimit 
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86 
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61 
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Aplikimi i procesit të trajnimit në KLSH është tashmë i zhvilluar dhe me një traditë disa 

vjeçare. Për këtë zhvillimi i kërkesave të mësipërme mund të konsiderohet një proces i 

konsoliduar.  

Bazuar në objektivin e Strategjisë për Zhvillim, 2015-2017, dhe në Programin Vjetor të 

Trajnimeve, gjatë vitit 2016 janë zhvilluar gjithsej: 

 3,907 ditë trajnimi për punonjësit dhe  

 137 ditë trajnimi nga stafi menaxherial për audituesit.  

Në total ditët e trajnimit të zhvilluara në vitin 2016 janë 4,044. Ecuria e këtij treguesi 

përgjatë viteve është: 

Grafiku 4: Ecuria e trajnimit në ditë persona të trajnuar ndër vite 

 

 

Stafi auditues, pa përfshirë Drejtorët e Drejtorive dhe të Departamenteve është 137 

punonjës. Ecuria e këtij treguesi ndër vite është: 

Grafiku 5: Evolucioni i trupës audituese ndër vite 

 

Ditë Trajnim realizuar vetëm për stafin auditues janë 3,702 ditë trajnimi, me një mesatare 

prej 27 ditë trajnimi për auditues. Ecuria e këtij treguesi mesatar përgjatë viteve është: 

Grafiku 6: Evolucioni i ditëve mesatare të trajnimit ndër vite 
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Duke e grupuar në kategori 

 e trajnimeve në fushën e metodologjisë audituese  

  trajnime në fushën e kuadrit rregullator dhe funksional të subjekteve që auditohen 

 të tjera ku kemi përfshirë trajnimet nga konferencat, ŵorkshop-et dhe vizitat 

studimore 

Trajnimi është strukturuar në mënyrën e shprehur në grafikun në vijim: 
 

Grafiku 7: Fusha e temave të trajnimit  

 
Të gjithë audituesit janë trajnuar në standarde, manuale dhe metodologji audituese. Në këtë 

mënyrë procesi i trajnimit ka plotësuar objektivat e strategjisë për Aplikimin e Standardeve 

të Auditimit, ISSAI, si dhe aplikimin e Indikatorëve të Performancës të Strategjisë së 

Menaxhimit të Financave Publike 2014-2020 (SMFP), indikatori 6.1.3. 
 

Në funksion të maksimizimit të cilësisë dhe larmisë së dijeve, në procesin e trajnimit është 

synuar diversifikimi i burimeve të informacionit. 

 
Grafiku 8: Burimet e trajnimeve 

 

Burimet e informacionit janë ekspertët brenda KLSH-së, ekspertë të jashtëm në vend, 

ekspertë të jashtëm nga partnerët tanë strategjik.  

 Ekspertë brenda KLSH-së Në KLSH ka Prof. As. Dr dhe “Doktor të Shkencave”, 

auditues që kanë një diplomë të dytë në Drejtësi, në Financë dhe në fusha të tjera, 

punonjës që kanë Diplomë Ndërkombëtare në Kontabilitet dhe Auditim (CIPFA); 

punonjës që kanë certifikatën Kontabël i Miratuar dhe punonjës me titullin e 

Ekspertit Kontabël; punonjës që kanë certifikatën e Audituesit të Brendshëm; 

punonjës që kanë certifikatën e Vlerësimit të Pasurive të Paluajtshme, punonjës që 

kanë certifikata të trajnimeve të zhvilluara on-line nga IDI, CEF dhe auditues të 

trajnuar pranë Gjykatës Evropiane të Audituesve. Kjo bërthamë përbën një aset për 

trajnues të brendshëm, e cila i shërben procesit të trajnimit brenda KLSH-së. 
 

 Ekspertë nga organizata, shoqata të ndryshme dhe njësi akademike për aktivitete të 

përbashkëta trajnimi dhe shkëmbimi eksperience – KLSH ka organizuar vazhdimisht 

konferenca, ẇorkshop-e të hapura dhe tryeza të rrumbullakëta me pjesëmarrje të 

aktorëve të ndryshëm të shoqërisë civile. Një traditë e tillë duhet konsoliduar më tej 

26% 

39% 

35% 
Të tjera - 26% 

Standarde dhe manuale - 40% 

Kuadër rregullator - 35% 

54% 

1% 

23% 

22% 

Trajnime të zhvilluara në KLSH -54% 

E learning - 2% 

Trajnime të zhvilluara në vend nga ekspertë të jashtëm - 23% 

Trajnim  të zhvilluara jashtë vendit - 22% 
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dhe kthyer në kulturë institucionale për krijimin e një profili transparent, vlerë shtues 

dhe bashkëkohor. KLSH ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me shumë 

shoqata, institute profesionale dhe shkencore si një veprimtari që përmirëson 

gjithashtu edhe procesin e shkëmbimit të dijeve. 
 

 Ekspertë jashtë KLSH-së nga partnerët tanë Në kuadër të asistencës për Shqipërinë 

dhe të zbatimit të Instrumentit të Para Zgjerimit, IPA 2013, financim nga Bashkimi 

Evropian për “Forcimin e kapaciteteve të Auditimit të Jashtëm”. Projekti i 

binjakëzimit në vitin 2016 është aplikuar duke angazhuar ekspertë të NIK-ut Polak 

dhe SAI Kroat. Projekti u shfaq si një mbështetje e rëndësishme teknike për zbatimin 

e ligjit të ri, diversifikimin e mëtejshëm të llojeve të auditimeve të KLSH-së dhe 

rritjen e kapaciteteve audituese në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 

Auditimit dhe praktikat më të mira të fushës.  

KLSH ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Zyrën Shtetërore të Auditimit të 

Republikës së Maqedonisë, Gjykatën e Audituesve të Austrisë, Zyrën e Auditimit të 

Institucioneve të Bosnjë dhe Hercegovinës, Institucionin Shtetëror të Auditimit të 

Malit të Zi dhe me tre partnerët strategjikë; SAI Turk, Polak dhe Kroat. 

Metodologjia e trajnimit.  

 Trajnime ballë për ballë 

Trajnimi me anë të leksioneve në kontakt direkt në salla, mundëson transmetimin e 

njohurive nga trajneri/lektori tek pjesëmarrësit, por duke nxitur aktivizimin e tyre në 

sesionet e trajnimit. Prezantimet e trajnuesit shoqërohen me pyetje përgjigje, çka i 

mundëson pjesëmarrësve të qartësohen dhe të asimilojnë më mirë njohuritë e ofruara 

gjatë trajnimit. 

✓ Rastet Studimore 

Përdorimi i rasteve studimore konsiderohet metoda kryesore e trajnimit profesional. 

Rastet studimore të përzgjedhura nga situata aktuale krijojnë diskutime dhe motivojnë 

pjesëmarrësit të jenë aktivë dhe të shprehin idetë, ndihmojnë kuptimin e koncepteve të 

reja dhe aftësive që do të aplikohen në  situatë të ngjashme në praktikën e punës . 

✓ Ndarja e roleve 

Teknika e ndarjes së roleve është mjaft efektive për zhvillimin e aftësive ndër 

personale të pjesëmarrësve si dhe rrit ndërveprimin midis tyre. 

✓ Zhvillimi i materialeve të trajnimit 

Zhvillimi i materialeve të përshtatshme të trajnimit është një nga faktorët kryesorë për 

suksesin e trajnimit. Materialet e trajnimit janë një mbështetje e madhe jo vetëm gjatë 

trajnimit, por dhe më pas për aplikimin e njohurive të fituara në praktikë. 

✓ Mentoring – Tutori 

Një formë trajnimi në punë (on job training) është përfshirë në praktikat e KLSH për 

trajnimin e stafit të rekrutuar rishtazi apo dhe për vijueshmërinë e audituesve të rinj. 

Kjo është një praktikë funksionale në KLSH, e cila ka angazhimin e stafit me 

eksperiencë në mësimin dhe transmetimin e njohurive dhe dijes tek audituesit e rinj. 

✓ E-learning 

Këto janë kurse të trajnimit të ofruara online nga Organizatat Profesionale 

Ndërkombëtare, si IDI me dy Programe dhe nga CEF, të cilat shoqërohen me 

certifikata. 

✓ Konferencat dhe seminare 

Organizimi nga vetë KLSH i Konferencave Shkencore dhe pjesëmarrja në Konferenca 

të nivelit Kombëtar dhe Ndërkombëtar përbëjnë një nga risitë e sjella në 

metodologjinë e trajnimit, eksperiencë që do të vijojë të thellohet.  
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✓ Publikimi  

Publikimi i materialeve të trajnimit në intranet, internet dhe kanale të tjera të medias 

shtrin ndikimin e trajnimit, e bën atë më efektiv. Ofrimi i të dhënave mbi faqet e 

internetit shërben si udhërrëfyes nëpërmjet të cilit audituesit siguron informacion të 

dobishëm për punën e tyre. Pjesëmarrja në këto procese rrit vetëdijen e audituesve si 

faktorë të zhvillimit dhe intensifikon karakterin deduktiv të proceseve zhvillimore 

individuale. 

✓ Studimi, leximi dhe pjesëmarrja në veprimtari kërkimore shkencore 

Njohja me organizmin e aktivitete kërkimore shkencore, konferenca kombëtare dhe 

ndërkombëtare të fushës, do të nxisë kalimin gradual nga metoda e trajnimit në klasë 

ndjekjes së leksioneve në studimin e pavarur dhe online si dhe punën shkencore në 

KLSH. Kjo përfaqëson një nga metodat bashkëkohore të zhvillimit profesional dhe 

motivohet fuqimisht nga menaxhimi i lartë në institucion. 
 

Modeli i pjesëmarrjes Individët mësojnë më shumë kur ata përfshihen në mënyrë aktive në 

procesin e trajnimit. Zhvillimi i kapaciteteve individuale çon në rritjen e kapaciteteve të vetë 

institucioneve, çka do të thotë dhe zhvillim në tërësi për shoqërinë. Menaxhimi i KLSH është 

angazhuar të fuqizojë kapacitetet individuale dhe institucionale brenda tij dhe sikurse 

përcaktohet në Planin Strategjik të INTOSAI-t “...Trajnimi është konsideruar si një nga 

mjetet për të çuar përpara zhvillimin profesional dhe vlerat e institucionit...” dhe ai bazohet 

në pjesëmarrjen aktive. 

 

Plani Individual i Trajnimit  Për këtë qëllim gjatë planifikimit të trajnimit çështjet kryesore 

që janë mbajtur në konsideratë janë si më poshtë: 

 Integrim i kërkesave individuale me ato institucionale 

Të punohet në mënyrë të vazhdueshme për të përshtatur kërkesat e individëve me 

objektivat e zhvillimit të institucionit, po ashtu dhe të qeverisjes në përgjithësi. 

 Vendosja e objektivave të qarta të trajnimit. 

Kjo ndihmon pjesëmarrësit të kuptojnë pritshmërinë e tyre në drejtim të njohjes , si 

dhe përcaktimit të metodave dhe mjeteve të trajnimit. Për më tepër kjo do të ndikojë 

në vlerësimin e performancës së trajnerëve dhe vetë procesit të trajnimit. 

 Eksperienca dhe njohuritë individuale 

Siguria që çdo trajnim ka në qendër eksperiencën dhe njohuritë e pjesëmarrësve. 

Trajnimet duhet të projektohen të tilla që të maksimizojnë ndërveprimin midis teorisë 

dhe praktikës, po ashtu dhe midis vetë pjesëmarrësve. 

Në funksion të integrimit të kërkesave individuale të trajnimit, në Muajin Dhjetor 2016, u 

mblodhën të dhënat mbi preferencat për trajnim, duke evidentuar Nevojat Individuale për 

Trajnim. Kjo u realizua përmes formularit të “Planit Individual të Trajnimeve”. Ky formular 

kishte si synim evidentimin e nevojave në lidhje me: 

 fushën e preferuar të trajnimit 

 metodën e preferuar të trajnimit 

 evidentimi i temës më të rëndësishme të vitit 2016 

 evidentimi i natyrës së trajnimit 

 evidentimi nevojave në fushën e teknologjisë dhe teknikave CATTs 

 mbledhje e informacionit në lidhje me fusha të tjera të zhvillimit të procesit të 

trajnimit 

Projektimi i këtij formulari është kryer me qëllim optimizmin e mundësive dhe të kërkesave 

për trajnim. Për këtë secila temë e trajtuar ka karakter shtresëzues rendor. Të anketuarit u 

orientuan që secila alternativë të evidencohesh me pikë, totali i të cilave ishte 100%. 

Pikëzimi i barabartë nënkuptonte mungesë të preferencave dhe pikëzimi më i lartë 

nënkuptonte alternativën e preferuar. Në çdo çështje u përfshi një alternativë e paplotësuar, 

duke synuar krijimin e një pyetësori interaktiv. 
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Në vijim do të evidentojmë rezultatet e këtij pyetësori duke evidentuar përmes përshkrimeve 

grafike sugjerimet e mbledhura. 

 

Fusha e preferuar e trajnimit. Pyetja e shtruar në këtë rast ishte evidentimi i fushës së 

preferuar për t`u trajnuar. Shtresat e trajtuara ishin 1. Trajnime në standarde ISSAI, 2. 

Trajnime  në Manualet e Auditimit, 3. Trajnime rregullore të procedurave të auditimit  etj, 4. 

Trajnime për ligjin organik të KLSH-së, rregullore e brendshme, strategji zhvillimi, 5. 

Trajnime kuadri rregullator i subjektit që do të auditohet nga Departamenti/Drejtoria Juaj dhe 

6. Trajnim të tjera. Rezultatet paraqiten: 
Grafiku 9: Fusha e preferuar e trajnimit 

     

 
Evidentohet kërkesa për trajnime në fushën e manualeve të auditimit, rregulloreve të 

procedurave të auditimit si dhe të kuadrit rregullator të subjektit të audituar. Në trajnime të 

tjera prej 15% predominon kërkesa për trajnime në teknika auditimi eksperienca të marra nga 

vizitat studimore në homologët tanë ndërkombëtar. Në përgjithësi dispersioni i vogël i të 

dhënave tregon për një orientim të procesit të trajnimit në të gjithë këto fusha, pa lënë 

mënjanë ndonjërën prej tyre. 

Metoda e preferuar e trajnimit. Pyetja e shtruar në këtë rast ishte evidentimi i metodës më të 

preferuar për tù trajnuar. Shtresat e trajtuara janë 1. Trajnime face – to face, 2. Trajnime    

e-learning, 3. Trajnime në ŵork shope, konferenca shkencore, peer revieŵ, 4. Trajnime në 

departament, 5. Trajnime jashtë shtetit, 6. Trajnim të tjera. Rezultatet paraqiten: 
 

Grafiku 10: Metoda e preferuar e trajnimit 

 
Evidentohet metoda face to face, apo ballë për ballë, si dhe dëshira për tu trajnuar jashtë 

shtetit, për të përftuar nga eksperienca e homologëve tanë ndërkombëtar. Në këtë rast 

dispersioni është më i madh, por përsëri mbetet i vogël dhe tregon për një orientim të procesit 
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21% 

20% 
12% 

18% 

15% 

Trajnime në standarde ISSAI - 14% 

Trajnime  në manualet e auditimit - 21% 

Trajnime rregullore të procedurave të auditimit  etj - 
20% 

Trajnime ligji organik i KLSH-së, rregullore e 
brendshme, strategji zhvillimi - 12% 

Trajnime kuadri rregullator i subjektit që do të 
auditohet nga Departamenti - 18% 

Trajnim në fusha te tjera - 15% 

24% 

17% 

19% 

15% 

21% 

4% 

Trajnime face – to face - 24% 

Trajnime   e learning - 17%  

Trajnime në ŵork shope, konferenca shkencore, peer 
revieŵ - 19% 
Trajnime në departament - 15% 

Trajnime jashtë shtetit - 21% 
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të trajnimit në të gjithë këto fusha, pa lënë mënjanë ndonjërën prej tyre. Në trajnime të tjera 

predominojnë kërkesa për forma të trajnimit si case studies, etj 
 

Tema e preferuar e trajnimit. Kjo pyetje kërkon të evidentojë modën e temave të kërkuara. 

Ajo është në ngjashmëri me pyetjen e parë, por ka një karakter më specifik duke evidentuar 

edhe temën. Kjo pyetje nuk ka karakter shtresëzues, pasi synon evidentimin e më të mirës. 

Rezultatet e kësaj pyetje  evidentojnë kërkesa të audituesit, të cilat lidhen me punën e bërë në 

departamentin ku ai punon. Këto statistika do të përbëjnë orientime të zhvillimit të proceseve 

trajnuese në departament. 
 

Natyra e trajnimit. Pyetja e shtruar në këtë rast ishte evidentimi i natyrës së preferuar për t`u 

trajnuar. Shtresat e trajtuara ishin 1. Trajnime për punën e përditshme audituese (rregullore, 

formularë etj), 2. Trajnime të formimit të përgjithshëm (metodologji, standarde), 3 . Trajnime 

për njohje të informacionit rreth zhvillimeve më të fundit institucionale, 4. Trajnime në 

fushën e teknikave CATTs (Excel, ŵord, Idea etj), 5. Trajnime mbi metodat e riskut, 6 

Trajnim të tjera. Rezultatet paraqiten: 
Grafiku 11: Natyra e preferuar e trajnimit 

 
Paraqitet më mirë trajnimi për dije në fushën e punës së përditshme dhe të zhvillimit 

metodologjik. Në trajnime të tjera predominojnë kërkesa për  

Teknologjia e preferuar. Si një indikator i rëndësishëm për të ndihmuar në zhvillimin e 

mëtejshëm të Helpdeskut , u formua kjo pyetje në këto shtresa, 1. Trajnime për ŵord, paketa 

Office, 2. Trajnime për Excel, paketa Office , 3. Trajnime për  IDEA, 4. Trajnime për 

përdorimin e faqes ŵeb të KLSH-së, email, intranet etj, 5. Trajnime për softŵare prezantues 

si Poŵer Point, Prezi etj, 6. Trajnim të tjera. Rezultatet paraqiten: 
 

Grafiku 12: Teknikat CATTs të preferuara të trajnimit 

 
Mbizotëron kërkesa për programet IDEA dhe Excel. Në teknika të tjera përfshihen kërkesa 

për njohjen e programeve të funksionimit të subjekteve e që auditojmë si Asycuda Ŵorld, 

C@ST, etj. 

Këto të dhëna së bashku me ato të rezultuara nga analiza e nevojave në nivel oisntitucioni u 

integruan në Planin e Konsoliduar të Zhvillimit Profesional Individual në nivel institucional. 
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4% Trajnime për punën e përditshme audituese (rregullore, formularë etj) - 23% 

Trajnime  të formimit të përgjithshëm (metodologji, standarde) - 23% 

Trajnime për njohje të informacionit rreth zhvillimeve më të fundit institucionale - 15% 

Trajnime në fushën e teknikave CATTs (Excel, ŵord, Idea etj) - 17% 

Trajnime mbi metodat e riskut - 18% 

Trajnim të tjera - 4% 

17% 

20% 
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18% 

11% 
Trajnime për ŵord, paketa Office  - 17% 

Trajnime   për Excel, paketa Office  - 20% 

Trajnime për  IDEA - 30% 

Trajnime për përdorimin e faqes ŵeb të KLSH-së, email, intranet etj - 13% 

Trajnime për softŵare prezantues si Poŵer Point, Prezi etj - 18% 

Trajnim në teknika të tjera - 11% 
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Orientime të përgjithshme të strukturës së trajnimeve 

 trajnimit mbi standardet e auditimit dhe metodologjinë e auditimit në të katër fushat 

audituese atë të përputhshmërisë, financiar, të performancës dhe të IT-së 

 trajnim në lidhje me kuadrin ligjor dhe të përmirësimeve të karakterit organizativ të 

KLSH-së si dhe të Kodit të Etikës 

 trajnim në lidhje me metodat CATTs dhe të koncepteve të IT me qëllim zhvillimin dhe 

forcimin e Helpdesk-ut. Trajnim në lidhje me aksesimin e faqes së internetit, intranetit 

dhe emal-it 

 trajnim në lidhje me metodologjinë e planifikimit dhe të metodave të përzgjedhjes me 

risk si në përpilimin e programit vjetor të auditimeve, ashtu edhe gjatë procesit të 

auditimit. Njohja me regjistrin e riskut institucional dhe zhvillimi i mëtejshëm i 

komponentëve të tij. 

 trajnim mbi Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin në KLSH 

 trajnim sipas profilit të departamenteve mbi kuadrin ligjor të subjekteve që auditohen 

 shkëmbim informacionesh me karakter trajnues përmes konferencave, ŵorkshop-eve dhe 

vizitave studimore në institucionet supreme të auditimit ndërkombëtar 

 shkëmbim informacionesh me karakter trajnues përmes konferencave, ŵorkshop-eve dhe 

grupeve të përbashkëta të punës me organizata profesionale dhe shkencore në vend 

 shkëmbim informacionesh me karakter trajnues përmes konferencave, ŵorkshop-eve me 

ekspertë të projektit IPA dhe ekspertë të angazhuar në KLSH 

 
Grafiku kohor i detajuar i zhvillimit të trajnimeve 

Bashkëlidhur këtij dokumenti paraqitet Grafiku Kohor i Detajuar i Zhvillimit të Trajnimeve. 

Ai shpreh në një plan veprimi matricor temat e trajnimit të parashikuara për vitin 2017. Duhet 

të kihet parasysh se ai është një parashikim dhe si i tillë është pre e faktorëve të vlerësimit 

statik. Si i tillë ai përfshin elementin e rishikimit dhe të përshtatjes në përputhje me 

ndryshimet e këtyre faktorëve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si konkluzion komponentët kryesorë të Planit të Konsoliduar të Zhvillimit Profesional 

Individual në nivel institucional do të përfshijnë: 
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Një trajnues i mirë është ai që përshtatet në lidhje me nevojat për trajnim të  audituesve, një 

trajnues shumë i mirë është ai që parashikon nevojat për trajnim duke shfrytëzuar 

eksperiencat më të mira botërore në ndërthurje me planin e zhvillimit strategjik të 

institucionit si dhe duke studiuar dhe aplikuar metodat më të përshtatshme trajnuese.  

Megjithë përpjekjet për hartimin e Programit të Trajnimit mbi baza realiste dhe nivele 

optimale për arritjen e objektivave, ekzistenca e disa faktorëve kufizues kërkon njohjen dhe 

vlerësimin e tyre me qëllim që KLSH të jetë e aftë t’i përgjigjet sfidave me të cilat mund të 

përballet gjatë aplikimit të këtij Programi. Analiza e faktorëve kufizues do të mundësojë që të 

ndërmerren hapat e nevojshëm për minimizimin e risqeve, të cilat mund të ndikojnë 

negativisht në arritjen e objektivave që KLSH ka vendosur lidhur me trajnimet për vitin 2017. 

Të tillë faktorë kufizues mund të përmendim: 

 Rezistenca ndaj ndryshimit. 

Perceptimi se nuk ka nevojë për përmirësim individual vjen si pasojë e mediokritetit 

që në disa raste ndeshen në administratë. Faktor risku për ndodhjen e kësaj ngjarje 

është dhe konsiderimi i vendit të punës si një ngjarje e përkohshme dhe mos integrimi 

me fizionominë e institucionit. Evitimi i kësaj ngjarje vjen vetëm si pasojë e 

integrimit të stafit në procese trajnuese, të cilat kanë lidhje të ngushtë me punën e 

përditshme dhe kanë kaluar në një proces përzgjedhës sa më të kujdesshëm. 

 Koordinimi më i mirë i veprimtarive 

Koordinimi më i mirë midis veprimtarive trajnuese (brenda dhe jashtë vendit) ndikon 

në nivelin e efektivitetit të trajnimit si në kohë ashtu dhe përmbajtje. Të gjithë 

komponentët e trajnimit duhet të veprojnë dhe harmonizohen duke plotësuar njëri 

tjetrin si elementë të njëjtit sistem dhe që i shërbejnë një qëllimi të përbashkët. 

 Kufizimi buxhetor 

Buxheti i kufizuar mund të sjellë ndikim negativ duke ulur mundësinë e angazhimit të 

ekspertëve të jashtëm (jashtë KLSH-së), po ashtu dhe në pjesëmarrjen në aktivitete 

trajnimi që kërkojnë pagesa. Në vitin 2016 ky kufizim është zvogëluar nga aplikimi i 

projektit IPA. 

 Disponibiliteti i burimeve trajnuese 

Gjatë fazës parapërgatitore për hartimin e Planit të Trajnimit , veprimtaritë e përfshira 

në Plan janë diskutuar me stafin që do të ofrojë këto trajnime. Megjithatë, 

komunikimi i vazhdueshëm dhe kontaktimi në avancë për të siguruar vlefshmërinë e 

trajnerëve, do të rrisë sigurinë që veprimtaritë të zhvillohen në kohë dhe sipas 

parashikimeve. 

 Koha e kufizuar 

Procesi trajnues është si një faktor mbështetës i detyrës kryesore që është kryerja e 

auditimit. Për këtë procesi i trajnimit është aplikuar duke përdorur angazhimin më të 

paktë kohor të mundshëm. Shfrytëzimi i hapësirave kohore midis përfundimit të një 

auditimi dhe fillimit të një tjetri, shfrytëzimi i ditëve me angazhim më të ulët në 

auditim ka sugjeruar ndërtimin e një procesi trajnimi ku grafiku kohor është 

përcaktuar në nivel muaji, duke krijuar mundësinë për një aplikim fleksibël të 

procesit. 

 Njohuritë e kufizuara në gjuhët e huaja 

Njohuritë e kufizuara të gjuhëve të huaja, pavarësisht përmirësimeve në numrin e 

audituesve, ende sjellin vështirësi në kryerjen dhe pjesëmarrjen në trajnime e 

aktivitete të tjera të zhvillimit profesional jashtë shtetit, si dhe në trajnimet e 

organizuara brenda vendit nga ekspertë të huaj. Gjithashtu ky faktor ndikon dhe në 

NJË VLERËSIM I PËRGJITHSHËM MBI 
RISQET POTENCIALE 
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kryerjen e kostove shtesë për përkthime si dhe kufizon mundësinë e leximit në 

internet të materialeve lidhur me profesionin. 

 Ambiente të kufizuara 

Vlefshmëria e kufizuar e ambienteve të trajnimit, përdorimit të teknologjisë së 

multimedias dhe pajisjeve të tjera profesionale teknike, që janë të nevojshme për 

ofrimin e trajnimeve me cilësi të lartë dhe metoda bashkëkohore. 

 

Ndërtimi i kanaleve dhe procedurave të kthimit të informacionit  
Vendi i punës në KLSH është funksion linear i dijeve dhe aplikimit të suksesshëm të 

njohurive audituese. Rëndësi parësore në përpilimin e fushave për trajnim dhe të cilësisë së 

trajnimit përbën mbledhja e shpejtë e informacionit mbi ecurinë e procesit. 

 Testimi periodik. 

Përveç raporteve objektive, të balancuara dhe me ndikim të gjerë të palëve të interesit, 

një mënyrë tjetër e promovimit të vlerave profesionale është testimi periodik i  

njohurive të përfituara përmes trajnimeve, studimit autodidakt dhe këshillimit nga 

auditues me përvojë. Testime të tilla kryhen minimalisht dy herë në vit dhe bëhen 

pjesë e dosjes personale të çdo audituesi, duke i shërbyer angazhimit të mëtejshëm në 

funksionet audituese si dhe përmirësimit të procesit të trajnimit. 

 Formularë shoqërimi të trajnimeve 

Pjesë e procesit të përmirësimit të cilësisë trajnuese është dhe Formulari i Vlerësimit 

të Trajnimit. Ky formular tenton të mbledh informacion nga i trajnuari dhe është 

konfidencial, duke mos e identifikuar atë. Ky informacion anonim i jepet trajnuesit në 

mënyrë që ai të përmirësojë procesin e trajnimit. Ky formular gjithashtu jep një 

informacion për Drejtorinë e Metodologjisë dhe Trajnimeve, e cila përditëson bazën e 

saj të të dhënave. 

 Formularë të shoqërimit të proceseve 

Zhvillimi individual nënkupton krijimin e një klime ku gjithsecili është pjesë e 

proceseve dhe gjithsecilit i njihet kontributi i dhënë në zhvillimin institucional. 

Shoqërimi i proceseve me kartela ku evidentohet puna e bërë është pjesë e krijimit të 

një kanaleve të informacionit, të cilat furnizojnë procesin vlerësues individual. 

 Pyetësorë për nevojat për trajnim 

Përpilimi i pyetësorëve për të përftuar informacion në lidhje me nevojat individuale të 

trajnimit krijon mundësinë e profilizimit më të mirë të proceseve trajnuese. Ai është 

pjesë e elementëve të nevojshëm që duhet të ndërmerren për arritjen e një procesi të 

suksesshëm të zhvillimit profesional dhe individual, duke qenë pjesë e dimensioneve 

të zhvillimit të kuadrit të matjes së performancës, PFM të INTOSAI-t. 

 

Faktorët kufizues të procesit, risqet dhe përgjigja ndaj risqeve 

Në vlerësimin që i bëhet procesit trajnues përdoren katër nivele apo shkallë. Secila nga këto 

përbën një nivel risku që duhet të merret parasysh në vlerësimin e suksesit të procesit të 

trajnimit. 

o Qëndrimi dhe kënaqësia e të trajnuarit. Nuk mjafton që të dish, duhet një vend ku të 

transmetohet dija dhe një mënyrë pedagogjike e transmetimit të saj. Vlerësimi se sa i 

trajnuari kënaqet nga trajnimi varet shumë nga lehtësitë që i krijohen atij si në 

komoditetin e qëndrimit gjatë trajnimit, teknologjisë ndërvepruese të përdorur, ashtu 

dhe në nivelin e pedagogjisë së trajnuesit. Në vitin 2016 përmes investimit në një sallë 

të dedikuar trajnimeve zvogëloi këto risqe.  

o Ndryshimet në njohuritë dhe aftësitë e të trajnuarit. Sipas studimeve të Gjykatës 

Evropiane të Auditimit është vërejtur një perceptim i ndryshëm mbi efektivitetin e 

trajnimit nga trajnuesit dhe pjesëmarrësit në trajnim. Kjo është më e lartë në trajnimet 

mbi gjuhën, e pasuar nga trajnimet mbi IT dhe trajnimet e përgjithshme. Të pakta 

kanë qenë rastet në të cilët, përmes testeve ndërvepruese, i trajnuari është njohur me 
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ndryshimin e dijeve të tij të marra nga trajnimi. Në vitin 2016 u zvogëluan këto risqe 

pasi u organizuan procese të vlerësimit të dijeve përmes testeve dhe pyetësorëve.   

o Ndikimi i dijeve në punën e përditshme. Ndonëse ka një lidhje të fortë e të njohur mes 

trajnimit dhe përmirësimit të cilësisë së punës, matja e saj paraqet vështirësi. Hartimi i 

pyetësorëve mbi llojet e temave  të nevojshme për trajnim përbën një fakt tashmë në 

KLSH. Larmia e burimeve dhe tematikave të trajnimit dhe shkëmbimi i eksperiencave 

me ekspertë jashtë KLSH-së, ka zvogëluar këtë risk. Në vitin 2016 është zvogëluar ky 

risk përmes bashkëpunimit të ekspertëve të KLSH-së në hartimin e temave të trajnimit 

me ekspertët e IPA. 

o Ndikimi në rezultatet e institucionit. Ka një lidhje të fortë mes rezultateve të arritura 

nga institucioni dhe dijeve të marra nga trajnimi, ndonëse ky nuk është katalizatori i 

vetëm. Vlerësimi i ndikimit në rezultatet e institucionit mbetet në mundësi të 

Drejtorëve të Departamenteve, duke vlerësuar kritere si cilësia dhe sasia e materialeve 

të evaduara, numri dhe cilësia më e lartë e dokumentacionit të audituar në një kohë sa 

më të shkurtër. 

Së fundi, reduktimin e risqeve potenciale rekomandohet organizimi i trajnimeve në përputhje 

me objektivat e institucionit, promovimin e dëshirës për trajnim përmes përmirësimit të 

kurrikulave personale, duke ofruar certifikata dhe diploma vlerësimi, monitorimi i stafit mbi 

ndjekjen e trajnimeve, ofrimi i mundësive për karrierë brenda në KLSH, testimi dhe testimi i 

dijeve të marra si dhe një analizë më e mirë e nevojave për trajnim në përputhje me 

objektivat e institucionit. 

 

Në vijim, bashkëlidhur është Plani i Konsoliduar të Zhvillimit Profesional Individual në 

Nivel Institucional të vitit 2017. Ai është pjesë e Projektit të Planit Vjetor të Trajnimeve dhe 

është ndërtuar në formën e një linje kohe, ku është parashikuar realizimi i temave të trajnimit 

të evidentuara sa më lart. 
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Aneksi 1 Vlerësimi i procesit të zhvillimit dhe trajnimit sipas indikatorëve të PFM të 

INTOSAI, Dimensioni i parë:  

Planifikimi dhe Proceset për Zhvillimin Profesional dhe Trajnimet 4 

a) Institucioni ka zhvilluar dhe aplikuar një plan për zhvillimin profesional dhe 

trajnimet 
realizuar 

 I Prezantim dhe njohje për stafin e ri aplikuar 

II Trajnime të brendshme mbi politikat dhe proceset zhvillimore aplikuar 

III Trajnime mbi aftësitë personale (komunikim, shkrim, prezantim etj) aplikuar 

b) Institucioni ka një plan vjetor trajnimesh dhe të zhvillimit profesional në 

përputhje me: 
realizuar 

 I strategjinë për politikat për burimet njerëzore aplikuar 

II e lidhur me qëllimet e cituara në strategji dhe në plan veprime aplikuar 

III 
bazuar në ose e lidhur me nevojat për trajnim të identifikuara në 

vlerësimet mbi performancën e stafit 

aplikuar 

c) Institucioni ka aplikuar praktika për përzgjedhjen e stafit për të marrë pjesë në 

trajnim dhe për të përftuar kualifikime profesionale dhe selektimi bazohet në 

aplikime dhe në konsiderata për kompetencat e nevojshme 

realizuar 

d) Të gjithë audituesit kanë zhvilluar një plan të bazuar në vlerësimet vjetore dhe 

aplikimi i këtij plani monitorohet 
realizuar 

e) Janë zhvilluar mekanizma efektivë për të monitoruar dhe vlerësuar rezultatin e 

zhvillimit profesional dhe të trajnimit të audituesve 
realizuar 

 

 Aneksi 2 Vlerësimi i Zhvillimit Profesional dhe Trajnimet në fushat kryesore të auditimit,  

Dimensioni i dytë: 

Zhvillimi Profesional dhe Trajnimet në fushat kryesore të auditimit 4 

Për zhvillimin profesional dhe trajnimet në fushat kryesore të auditimit duhet: 

a) Identifikimi i profesionit apo kuadrit profesional që synohet të promovohet  realizuar 

b) përcaktimi përgjegjësive për zhvillim profesional apo të kuadrit profesional 

për personat me eksperiencë dhe autoritet të mjaftueshëm dhe të përshtatshëm 
realizuar 

c) Zhvillimi i kërkesave për kompetenca të përshtatshme për stade të veçanta të 

zhvillimit për secilin profesion apo kuadër profesional të synuar 
realizuar 

d) Zhvillimi i dhe aplikimi i një plani për zhvillimin profesional dhe të 

trajnimeve në çdo profesion, i cili përfshin: 
realizuar 

 
I 

Trajnim të brendshëm për standardet e auditimit, politikat dhe 

procedurat e auditimit 
aplikuar 

II Mësimi në punë dhe skemat e këshillimit dhe mbikëqyrjes aplikuar  

III 
Pjesëmarrja/trajnimi në fushën akademike dhe profesionale nga 

organizma profesionale dhe shkencore 
aplikuar 

IV zhvillim i vazhdueshëm profesional aplikuar 

 

 

          




