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Curriculum Vitae
Informacione personale
Emri / Mbiemri
Marj
Adresa
Telefoni
E-mail
Shtetësia

Marjola (Llanaj) Lleshi
Rr. Komuna e Parisit Tiranë
0675181664
mlleshi@klsh.org.al
Shqiptare

Ditëlindja 23.02.1975
Vendlindja Vlore

Eksperiencat profesionale
Datat
Pozicioni i punës
Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe Adresa e punëdhënësit
Datat
Pozicioni i punës
Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe Adresa e punëdhënësit
Lloji i aktivitetit
Datat

Korrik 1998

Ekonomiste në projektin Hollandez “Mental Health” te financuar nga Bashkimi
Evropian.
OJF
Tetor 1999
Inspektore në Kontrollin e Lartë të Shtetit, Dega Tiranë
Inspektore
Kontrolli I Lartë I Shtetit
Kontroll ,ekonomiko financiar dhe ligjshmërie.
Janar 2000 -2004

Pozicioni i punës Inspektore e parë në “Departamenti i Kontrollit të Institucioneve Financiare dhe
Shoqërive të Perbashkëta”
Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe Adresa e punëdhënësit
Lloji i aktivitetit
Datat

Kontrollin e zbatimit të ligjshmërisë dhe financiar
KLSH
Auditim
2004

Pozicioni i punes Kontrollore e parë dhe drejtues grupi në “Departamentin e Kontrollit të Administaratës
Qëndrore dhe Drejtorinë e Kontrollit të Projekteve me Financimeve të Huaja”
Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe Adresa e punëdhënësit
Lloji i aktivitetit
Datat

Kontrollin e financimeve te huaja
Kontrolli i Larte i Shtetit
Kontrollin e projekteve te huaja
2004 - 2011

Pozicioni i punes Audituese e Lartë në “Departamentin e Kontrollit të Projekteve me Financime të Huaja”,
Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë
Lloji i aktivitetit
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Auditimin e financimeve te huaja dhe shoqërive publike
Auditim ligjshmërie, financiar dhe perputhshmerie

Curriculum Vitae
Datat

2011- 2012

Pozicioni i punes Audituese e Lartë në Departamentin e auditimit të performancës.
Datat
Pozicioni i punes

2013
Kryeaudituese në Departamentin e kontrollit të Buxhetit Qëndror, Sistemeve të
Kontrollit Financiar dhe Auditit te Brendshëm

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë Auditimin e administrates qendrore
Lloji i aktivitetit

Auditim ligjshmërie, financiar dhe perputhshmerie

Arsimi dhe trajnimet Diplomuar Menaxher biznesi
Datat 1998
Lloji i kualifikimit/shkollimit Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomik
Administrim – Biznes,
Datat
Shkollimi
Datat
Shkollimi
1999 - 2003

Dhjetor 2004

2010
Master ne shkenca Administrative
2013 -2015
Ndjek studimet ne sistemin bachelor prane Fakultetit te Drejtesise ,Universiteti i Tiranes
Pjesëmarrje në seminare dhe trajnime të organizuara në Kontrollin e Lartë të Shtetit nga
referues të komunitetit Evropian dhe vendas me experiencë në fushën e kontrollit “ Mbi
rritjen e aftësive profesionale në fushën e kontrollit financiar dhe vlerësues”.
Trajnim në Kontrollin e Lartë të Shtetit në kuadrin e projektit të organizuar nga Zyra
Kombëtare Britanike e Auditimit (NAO), “Mbi Kontrollin e Vleresimi e të Drejtimit,
Metodologjinë e Auditimit Financiar në NAO, Sistemin e Prokurimit në vendet kandidate për
BE dhe auditimin e fondeve të BE-së, Auditimin e fondeve të BE-së, fondet për bujqësine ,
prokurimi në sherbimin e burgjeve”.

MAJ 2005 Trajnuar nga Gjykata e Llogarive Evropiane dhe INTOSAI, “Mbi auditimin e fondeve të
akorduara nga BE për vendet kandidate për Bashkimin Evropian, Krijimi i Agjencive SAPARD
Kontrolli i fondeve në fushën e agrikulturës dhe bujqësise, në Gjykaten e LLogarise Rumune
Janar – Maj 2006

Trajnuar nga ekspertët e BE-së në projektin “Mbështetje për sistemin e prokurimeve
publike”, financuar nga BE për njehsimin e legjislacionit të prokurimit publik shqiptar me
legjislacionin e BE-së.

Maj 2006

Trajnuar çertifikuar nga Gjykata e Llogarive Hollandeze
“Auditimi i performancës së subjekteve në kontroll” , Çertifikuar për kontrollet e integritetit në
Administratën Publike,

Prill 2007

Çertifikuar për ushtrimin e auditimeve, çertifikimit të llogarive nga Gjykata e Llogarive
Hollandeze dhe Zyrën Kombëtare Britanike të Auditimit
Pjesëmarrëse në shume trajnimesh në fushen e auditimit, projekteve me financime te huaja
nga Banka Boterore, Administrata e Larte Publike
Çertifikuar nga CEF Sloveni për kryerjen e auditimeve të performancës,

Gusht 2011-2012

Trajnuar nga Gjykata e Llogarive Sllovene mbi auditimet e Performancës
Trajnuar nga Gjykata e Llogarive Turke mbi auditimet e performancës.
E-lerning Course online, mbi zbatimin e standarteve Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI
,organizuar nga INTOSAI (Autoriteti Suprem per gjithe institucionet e KLSH dhe Gjykatat te
LLogarive ne bote).
Pjesmarese ne trajnimin mbi krizen ekonomike zgjidhjet e mundshme te saj, ne Gjykaten
Europiane te Logarive , Luksemburg.
Pjesmarrese ne trajnimin e perbashket mbi auditimin e buxheti, auditimin e Partive politike,
etj me auditues te Malit te Zi.

2012-2013

Korrik 2015
Dhjetor 2015
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Gjuhet e huaja
Shqip

Gjuha amtare

Niveli :

Gjuhe te tjera :
Anglisht
Italisht

Shkruar

Folur

Kuptuar

Mire ne te shkruar , te folur dhe kuptuar
Shume mire ne te folur, te shkruar dhe kuptuar

Aftësi organizative
Kam aftësi te mira komunikimi dhe përshtatje në grup dhe në çfarëdo lloj pune.Natyra e punës
ka kultivuar tek une vetepermbajtjen, gjakftohtësine dhe menaxhimin e situatave te nxehta .
Kam aftësi si udhëheqës grupi, jap ide të reja dhe tërheqëse . Kam treguar nëpërmjet punës
time si drejtues se mund të arrij rezultate të larta në fushën në të cilën jam angazhuar .
Aftësi ne programet kompjuterike
Leje drejtimi automjeti
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Njohese e programit Word dhe Excel
Disponoj leje drejtimi automjeti

