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ANALIZA E VEPRIMTARISË SË DEPARTAMENTIT TË METODOLOGJISË , STANDARDEVE DHE
SIGURIMIT TË CILËSISË PËR VITIN 2019
Në zbatim të Urdhrit të Kryetarit të KLSH nr.6, datë 23.01.2020, Departamenti Metodologjisë,
Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë zhvilloi këto ditë Analizën e Veprimtarisë për vitin 2019.
Kjo veprimtari nisi me fjalën përshëndetëse të Kryetarit të Kontrollit Lartë të Shtetit mbi arritjet
e vitit të kaluar dhe sfidat që e presin këtë departament në të ardhmen.
Në vijim referoj z. Qeram Cibaku, Drejtori i Metodologjisë dhe Zhvillimit duke u përqendruar në
indikatorët e kornizës së matjes së performancës, analizën SWOT për trajnimet profesionale,
analizën e zhvillimeve në këtë drejtim të vitit 2019, si dhe në perspektivën e zhvillimit
profesional. Midis të tjerave vuri në dukje, që audituesit e KLSH kanë arritur që të kryejnë
mesatarisht 25 ditë trajnimi brenda dhe jashtë vendit, duke shënjestruar një nivel të lartë të këtij
treguesi përgjatë zhvillimit të këtij institucioni ndër vite, në fusha dhe drejtime të ndryshme. Mbi
këtë bazë, cilësoi si mjaft të rëndësishme për këtë vit dhe në vazhdim përgatitjen e fazave
paraprake që lidhen me certifikimin e audituesve të jashtëm të sektorit publik, përmirësimet e
nevojshme të manualeve të auditimit, zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit me organizatat
ndërkombëtare të auditimit si INTOSAI dhe EUROSAI, me SAI-t homologe të vendeve të BEsë, të vendeve të rajonit, duke shtuar veprimtarinë e trajnimeve dhe shkëmbimit të eksperiencës
etj.

Në vazhdim, Drejtori i Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë z. Gjovalin Preçi, u ndal në çështjet
e kësaj fushe, si një nga sfidat e përhershme të punës së KLSH, duke u përpjekur që kjo të jetë
një cilësi e qenësishme e secilit prej audituesve në veprimtarinë e tij. Më tej, u cilësua se gjatë
vitit 2019 janë kontrolluar dhe dhënë mendime për 138 auditime, si dhe janë shqyrtuar për
sigurinë e zbatimit të standardeve të auditimit në fund të vitit 30 % e dosjeve, duke arritë në
konkluzione dhe rekomandime konkrete për përmirësimin e cilësisë së veprimtarisë audituese të
KLSH. Gjatë evidentimit të problematikave të hasura gjatë këtij viti, theksi është vënë mbi
domosdoshmërinë e përdorimit në eficiencë të plotë të Sistemit elektronik të Menaxhimit të
Proceseve (REVZONE), raste të mangësive strukturore të dokumenteve të raportimit të auditimit
etj. Veç këtyre, u trajtuan dhe mangësitë e shfaqura në procesin auditues lidhur me informacionin
paraprak për subjektin që auditohet, dokumentimin e procedurave dhe teknikave të përshtatshme
të auditimit të përdorura etj. Gjatë këtij raporti u nënvizua fakti që, përmirësimi i cilësisë së
auditimit është një sfidë e madhe me të cilën përballen të gjitha SAI-et, e cila ndikon në
reputacionin dhe besueshmërinë e tyre tek subjektet e audtituara, parlamentarët dhe opinioni
publik, dhe në fund të fundit shpreh aftësinë për të përmbushur mandatin e KLSH.
Në mbyllje të kësaj analize, Drejtoresha e Përgjithshme zj. Lindita Milo/Lati shprehu rolin e
rëndësishëm të këtij Departamenti në gjithë veprimtarinë e KLSH, si dhe inkurajoi stafin të
vazhdimin e punës, për një angazhim akoma më të madh në plotësimin e objektivave që synohet
të arrihen për vitin 2020.

