Drejtoria e Komunikimit, Botimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë zhvillon analizën
vjetore të punës për vitin 2019
Në datën 31 janar 2020, Drejtoria e Komunikimit, Botimit dhe Marrëdhënieve me
Jashtë(DKBMJ) zhvilloi analizën vjetore të punës për vitin 2019 në ambientet e KLSH-së.
Në analizën e kësaj Drejtorie morën pjesë punonjësit e DKBMJ, Sekretari i Përgjithshëm,
zj.Luljeta Nano dhe punonjësit e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore.
Fillimisht, fjalën e mori Sekretari i Përgjithshëm, zj.Luljeta Nano, e cila vlerësoi punën e
DKBMJ, duke theksuar rëndësinë që ka komunikimi dhe transparenca e aktivitetit të KLSHsë për qytetarin dhe palët e interesit.
Më pas e mori fjalën Drejtoresha e DKBMJ zj.Irena Islami, e cila bëri një përmbledhje të
plotë të veprimtarisë për vitin 2019. Zonja Islami bëri një monitorim të implementimit të
“Strategjisë së komunikimit të KLSH-së 2017-2019” për të gjashtë objektivat e kësaj
strategjie, e cila ka përfunduar në gusht të vitit 2019. Monitorimi i implementimit të
strategjisë u diskutua në detaje dhe u evidentuan pikat e forta dhe pikat e dobëta, në mënyrë
që ndonjë element i parealizuar të reflektohet në Strategjinë e re të komunikimit që po
përgatitet (sipas monitorimit të planit të veprimit të strategjisë së komunikimit rezulton që
është implementuar në masën 90%).

Pas analizës së monitorimit të strategjisë, zj.Islami u përqëndrua tek komunikimi dhe
transparenca. Gjatë vitit 2019, shtypi i shkruar ka pasqyruar raportet dhe deklaratat për shtyp
të KLSH-së në një numër prej 336 artikuj, njoftime, editoriale dhe komente analitike.
Komunikimi dhe bashkëpunimi me median vijon me të njëjtën frymë dhe intensitet dhe të
gjitha mediat janë ftuar të marrin pjesë edhe në analizat vjetore të Departamenteve të
auditimit, duke rritur në këtë mënyrë transparencën e veprimtarisë së KLSH-së.
Për periudhën shtatë-vjeçare 2013-2019 të gjithë audituesit e KLSH-së kanë botuar në total
764 artikuj në pothuajse në të gjitha gazetat e vendit. Për të kuptuar dinamikën, mund të
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përmendim se për vitin 2019, 90 auditues, nga ku rreth 30% e tyre auditues të rinj, kanë
qenë prezentë pothuajse në të gjitha gazetat me 122 shkrime. Shkrimet e audituesve
përfaqësojnë fytyrën e punës sonë audituese për gjetje dhe problematika të dala gjatë
auditimit duke i shërbyer drejtpërsëdrejti qytetarit.
Gjatë tetë viteve të fundit KLSH ka nënshkruar 60 marrëveshje bashkëpunimi, nga të cilat 33
me OJF dhe Universitete Publike e Private, 17 me institucione homologe dhe të tjerat me
institucione shtetërore. Bashkëpunime me profesoratin e Universiteteve është vlerësuar
maksimalisht nga KLSH, duke bashkëpunuar ngushtësisht me personalitete të fushave të
ndryshme, duke përfshirë një pjesë të tyre edhe në auditime specifike, që kërkojnë mendim
më të specializuar. Kjo qasje bashkëpunimi me Universitetet konfirmohet edhe për vitin
2019, gjatë të cilit Kryetari i KLSH ka nënshkruar tre marrëveshje te reja bashkëpunimi me
Universitete, përkatësisht me Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Universitetin
“LOGOS” dhe “Albanian University”.
Edhe në vitin 2019, në zbatim të një prej objektivave të Strategjisë së Komunikimit të
institucionit, KLSH organizoi për të tretin vit radhazi Muajin e Hapur për qytetarët në datat 1
nëntor-6 dhjetor 2019. Brenda aktiviteteve të Muajit të Hapur u organizua në datat 5-6 nëntor
2019 ne mjediset e Akademisë se Shkencave, Konferenca e Audituesve të rinj të KLSH-së
“Young ALSAI”, me temë kryesore “Sfidat e Auditimit Publik në kontekstin e anëtarësimit të
vendit në BE”. Në Konferencë morën pjese përfaqësues të Komisionit Europian, përfaqësues
nga bota akademike, nga shoqëria civile, si dhe auditues te rinj dhe auditues me eksperience
të KLSH.
Ne fjalën e tij, Kryetari i KLSH, z. Bujar Leskaj theksoi se Konferenca shkencore “Young
ALSAI” vjen në edicionin e saj të dytë dhe synon të shndërrohet në një aktivitet traditë për
institucionin, si dhe në një pikë referimi, platformë dhe tribunë shkëmbimi eksperiencash, për
nxitjen e brezit të ri të audituesve për të vijuar në karrierën e tyre profesionale në KLSH,
duke thelluar dijet në auditim dhe rritur bashkëpunimin mes tyre dhe audituesve më me
përvojë, si dhe me rrjetin e audituesve të rinj në SAI-t partnere në Evropë dhe më gjerë.
Gjatë vitit 2019, Drejtoria e Komunikimit, Botimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë ka vijuar
me sukses punën në drejtim të botimeve profesionale, pjesë e kolanës së saj të botimeve,
duke i shtuar 101 botimeve të viteve 2012-2018, 10 botimet e vitit 2019, me titujt e
mëposhtëm :








Performanca e aktivitetit të KLSH-së për vitin 2018 ( në shqip dhe në anglisht);
Revista Kërkimore-Shkencore, “Auditimi Publik” (Nr.21,Nr.22 dhe Nr.23, në shqip
dhe në anglisht);
Manuali i Auditimit të Prokurimit Publik;
... 3 Vjet Auditim i Jashtëm Publik ;
Rregullorja e procedurave të Auditimit të KLSH-së dhe Rregullorja e Sistemit të
Menaxhimit të Proceseve;
Audituesit e KLSH-së në shtypin e përditshëm (vëllimi XII);
Konferenca Young ALSAI 2019, “Sfidat e Auditimit Publik në kontekstin e
anëtarësimit të vendit në BE”.
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12 Botime
në 20 vjet
Botime në 20 Vjet (19912011)

113 Botime
në 8 Vjet

Botime në 8 Vjet (20122019)

Me synimin e përmbushjes së qëllimit të tretë të Strategjisë së Zhvillimit të KLSH-së 20182022, atë të forcimit të komunikimit dhe bashkëpunimit, KLSH përveç përmbushjes së
detyrimit kushtetues të raportimit për zbatimin e buxhetit faktik dhe raportimit mbi
performancën e institucionit ka synuar informimin e Kuvendit edhe përmes raporteve
specifike, të cilat paraqesin rëndësi të veçantë për publikun.
Kështu gjatë vitit 2019 KLSH i ka përcjellë Kuvendit të Shqipërisë 131 vendime dhe raporte
për auditimet e kryera gjatë vitit 2018 dhe 55 vendime e raporte auditimi për auditimet e
kryera gjatë vitit 2019.
Në përmbushje të detyrimeve që rrjedhin nga Vendimi i Kryetarit të Kuvendit, nr. 134/2018
“Për Manualin e monitorimit vjetor dhe periodik të këtyre institucioneve”, KLSH edhe gjatë
vitit 2019 ka i ka përcjellë Kuvendit informacion lidhur me statusin e zbatimit të
rekomandimeve të rezolutës së Kuvendit, si dhe me statusin e implementimit të
rekomandimeve të KLSH nga institucionet e audituara, me synimin e mbështetjes së
Kuvendit të Shqipërisë në drejtim të rritjes së llogaridhënies dhe transparencës së përdorimit
të parasë publike. Krahas raportit të performancës, KLSH në muajin prill të vitit 2019 i ka
përcjellë Kuvendit një raport të veçantë të detajuar për implementimin e rekomandimeve për
periudhën tetor 2017- qershor 2018. Gjithashtu në 31 dhjetor 2019 KLSH i ka përcjellë
Kuvendit raportin e zbatimit të rekomandimeve për vitin 2018. Theksojmë se raportet e
sipërcituara i janë përcjellë edhe Ministrit për Marrëdhëniet me Kuvendin.
Zonja Alma Shehu u ndal gjerësisht në aktivitetet e zhvilluar jashtë vendit për vitin 2019 për
të cilat në datën 10 janar 2020 në ambientet e Akademisë së Shkencave u zhvillua edhe një
takim i audituesve të KLSH-së me qëllim shkëmbimin e eksperiencave dhe përvojave në këtë
drejtim. Gjatë vitit 2019, 82 auditues të Kontrollit të Lartë të Shtetit morën pjesë në 44
aktivitete të zhvilluara jashtë vendit dhe kanë ndjekur një total prej 258 ditë trajnime. Në këto
trajnime kanë marrë pjesë si audituesit me eksperiencë, ashtu edhe ata të rekrutuar rishtazi në
radhët e institucionit.
KLSH ka marrë pjesë në aktivitete të rëndësishme si Kongrese, Konferenca shkencore dhe
rajonale, seminare, trajnime, workshope, etj. Aktiviteti më i rëndësishëm i 2019 ka qenë pa
dyshim Kongresi i XXIII-të i INTOSAI-t që u zhvillua në Moskë, në datat 23-27 shtator
2019, gjatë të cilit Zyra Kombëtare e Auditimit të Kosovës (ZKA) u pranua si anëtare me të
drejta të plota në Organizatën Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit.
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Znj.Metaj theksoi në fjalën e saj së në kuadër të misionit që ka Drejtoria e Komunikimit dhe
Marrëdhënieve me Jashtë në drejtim të rritjes së kanaleve të komunikimit për të ofruar
transparencë në marrëdhëniet me publikun, përgatit dhe nxjerr në mënyrë periodike
programin mujor të auditimit dhe buletinin informativ 3/mujor të auditimit. Për vitin 2019
janë përgatitur 3 Buletinë Statistikorë, në të cilët janë pasqyruar dëmi ekonomik i konstatuar,
të ardhurat e munguara dhe shpenzimet e kryera jo në përputhje me parimet e efektivitetit,
eficiencës dhe ekonomicitetit (3E), përmirësimet ligjore, masat administrative, masat
disiplinore dhe administrative të rekomanduara, si edhe kallëzimet penale të përcjella në
Prokurori.
Zonja Patozi në fjalën e saj u ndal veçanërisht në vitin e pestë të zbatimit të ligjit nr.
119/2014 “Për të drejtën e informimit” dhe në këtë drejtim kemi një bilanc dhe një
eksperiencë pune të konsoliduar. Ky legjislacioni për ne është e drejtë elementare e çdo
individi në një shoqëri demokratike. Gjatë vitit 2019 kemi pasur një rritje të numrit të
kërkesave për informim. Këto kërkesa janë adresuar kryesisht me e-mail në adresë të
koordinatorit, në rrugë postare dhe nëpërmjet portalit “Pyet shtetin.al ”.
Numri i shkresave të ardhura në adresë të Koordinatorit për të drejtën e informimit dhe të
shqyrtuara prej tij, për vitin 2019 ka qene 37, pas të cilave ka një punë voluminoze sepse
kërkohen raporte dhe vendime auditimesh për disa vite radhazi dhe për subjekte të ndryshme
të audituara.
Në përfundim të diskutimeve, zj.Islami bëri analizën SWOT dhe nga kjo analizë u
evidentuan, pikat e forta, pikat e dobëta, oportunitetet dhe kërcënimet. Bazuar në këtë analizë
u përcaktuan edhe sfidat për 2020 :
•

Përfundimi i strategjisë së re të komunikimit të KLSH-së, 2020-2022, brenda gjashtëmujorit të parë të vitit 2020;

•

Rritja e prezencës së audituesve të KLSH-së në median vizive;

•

Përfshija e përfaqësuesve të OJF-ve dhe të botës akademike në auditime konkrete, për
fusha në të cilat ata kanë ekspertizë të kualifikuar;

•

Realizimi i Konferencës së VII-të Vjetore Shkencore të KLSH-së me temë :
“Objektivat për Zhvillimin e Qëndrueshëm 2030 në Shqipëri”

•

Realizimi i 14 botime të reja të KLSH-së për vitin 2020, duke punuar fort në drejtim
të përmirësimit të cilësisë së botimeve, veçanërisht në drejtim të Revistës kërkimore
shkencore të KLSH-së, “Auditimi Publik”.
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