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Kontrolli i Lartë i Shtetit, 1 prill 1991 deri 14 prill 1992

Rëzimi i diktaturës komuniste dhe vendosja e pluralizmit politik në 

të dhjetorit 1990, solli u shoqërua me zgjedhjet e viti 1991 ku forcat 

bënë të mundur zgjedhjet e parakohëshme të 22 marsit 1992, të cilat 
sollën në krye të vendit për herë të parë pas 45 viteve diktaturë një qeveri 
demokratike të dalë nga zgjedhje të lira.  Më 31 mars 1991, në Shqipëri 
u bënë zgjedhjet e para pluraliste dhe më pas i gjithë vendi u përfshi 
në procesin e ndryshimit dhe reformimit. Ristrukturimi i ekonomisë u 

liberalizimi i çmimeve, reforma monetare, strategjia dhe privatizimi i 
pronës shtetërore, shpërndarja e tokës bujqësore etj. Si të gjithë ministritë 
dhe institucionet qendrore dhe institucioni i kontrollit, u përfshi në 
procesin e ristrukturimit për t’ju përshtatur zhvillimeve demokratike. 
Përafrimi me kërkesat e standardeve ndërkombëtare në fushën e 
administrimit publik e të kontrollit, kërkonte krijimin 
e institucionit të kontrollit sipas parimeve dhe 
skemave të vendeve të demokracive perëndimore. E 
këtij karakteri ka qenë dhe reforma insitucionale në 
fushën e kontrollit shtetëror.

Në Qeverinë e sapodalë nga zgjedhjet e para 
pluraliste, Zydi Pepa e ruajti postin e Kryetarit 
të Komisionit të Kontrollit të Shtetit në Qeverinë 
Socialiste me Kryeministër Fatos Nano.

Në Qeverinë e Stabilitetit me Kryeministër Ylli 

Kryetar i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, si 
përfaqësues i Partisë Republikane, post të cilin e 
mbajti nga data 16.06.1991 deri në 11.12.1991. 

1990 - 2012

Zydi Pepa
Kryetar i Komisionit 
të Kontrollit të Shtetit

22.02.1991 - 
15.06.1991
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Në procesin e demokratizimit të vendit dhe të kryerjes së reformave, 
Kryetari Alfred Karamuça me  letrën e datës 20.11.1991 drejtuar Kryetarit 
të Kuvendit Popullor, në kuadrin e hartimit të Kushtetutës së re të 
Republikës, argumentonte një konceptim të ri juridiko-organizativ të 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit.

Në Qeverinë Teknike, me Kryeministër Vilson Ahmeti, u emërua si 
kryetar i Komisionit të Kontrollit të Shtetit Ylli Memisha, post të cilin e 
mbajti nga data 15.12.1991 deri në 14.04.1992. Me shkresën nr. 38, date 
25.01.1992, ish Kryetari Ylli Memisha i ka dërguar Këshillit të Ministrave 
për shqyrtim dhe miratim projektligjin “Për Komisionin e Kontrollit 
të Shtetit”1. Në relacionin e këtij projektligji, krahas ndryshimeve 
demokratike të ndodhura në vendin tonë, për herë të parë përmendet 
dhe Deklarata e Limës. 

Ndonëse vendi kalonte një periudhë të vështirë historike dhe titullarët 
e institucionit ndërroheshin sipas qeverive, KKSH-ja kishte arritur të 
krijonte marrëdhënie me institucionet e huaja homologe të kontrollit. 
Nga letra e datës 04.01.1991 të Kontrollorit të Përgjithshëm të Mbretërisë 

Përgjithëshme e Auditimit) një institucion mjaft prestigjioz jo vetëm në 
Europë por edhe në nivel botëror, i kishte dërguar KKSH-së një kopje 
të Raportit të Aktivitetit Vjetor të tij. Komisioni i Kontrollit të Shtetit ka 

1 Arkivi Qendror i Shtetit

Faksimile e Dr. Franz Fiedler mbi 
kuotat e anëtarësimit  në INTOSAI, 

1984-1994

Dear R. Muca,

the Supreme Audit Office of Albania is a member of INTOSAI 
since the year 1984.
Best regards

Monika González-Koss

INTOSAI
General Secretariat
Austrian Court of Audit
Vienna
e-mail: gonzalez@rechnungshof.gv.at
Tel: +43 676 8911 8474

Monika González-Koss
Director of Strategic Planning
INTOSAI
General Secretariat
Austrian Court of Audit
Vienna
e-mail: gonzalez@rechnungshof.gv.at
Tel: +43 676 8911 8474

Faksimile e znj. Monika González-

në INTOSAI mbi anëtarësimin e 
KLSH në INTOSAI në vitin 1984
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qenë anëtar formal i INTOSA-it që nga viti 1984 dhe ka paguar rregullisht 
kuotat vjetore të caktuara nga këto organizata, ndërsa anëtar aktiv nga 
viti 1992 kur drejtohej nga z. Blerim Çela.

Sipas projektligjit të dërguar nga ish kryetari Ylli Memisha, objekti dhe 

shtetit dhe përdorimit të pasurive shtetërore, objekt ky edhe i organeve 
të larta të kontrollit shtetëror në vendet perëndimore. KKSH-ja duhej 
të shndërrohej kështu në një organ të specializuar të Kuvendit që do 
të ndiqte zbatimin nga Qeveria dhe organet e administratës të ligjeve, 

në mënjanimin e mangësive dhe shkeljeve që konstatoheshin në çdo nivel 
të administratës.

Gjatë diskutimeve për këtë projektligj, nga ana e KKSH-së u 
kundërshtua propozimi i Ministrisë së Financave që ky organ të kishte 

në vartësi dhe strukturat e tyre në rrethe, me pretendimin se kjo do të 
dobësonte së tepërmi kontrollin shtetëror. Madje, u argumentua se nuk 

të plotë të tij në përmbajtje, ku varësia nga Kuvendi Popullor nuk do të 
ishte thjesht një zhvendosje mekanike.

Alfred Karamuça
Kryetar i Komisionit të Kontrollit 

të Shtetit
16.06.1991 - 11.12.1991

Ylli Memisha
Kryetar i Komisionit të Kontrollit 

të Shtetit
1991-1992
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e 22 marsit 1992 dhe me krijimin e Qeverisë së re 
demokratike, Presidenti i Republikës së Shqipërisë, 
Prof. Dr. Sali Berisha me Dekret nr. 166, datë 13.04.1992
shpalli Kabinetin Qeveritar me Kryeministër 
Aleksandër Meksi dhe në krye të Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit emëroi z. Blerim Çela, atëherë 
anëtar i forumeve drejtuese të Partisë Demokratike 
në pushtet dhe deputet i Kuvendit Popullor. Këshilli
i Ministrave (KM) më datë 28.04.1992 emëroi dy 
Zëvendëskryetarë për Komisionin e Kontrollit të 
Shtetit, Mustafa Kërçuku dhe Alfred Karamuça.

Nga data 14.04.1992 deri më 31.08.1992, institucioni 
i kontrollit kishte funksionuar mbi bazën e ligjit nr. 

7108, datë 21.2.1987 “Për Komisionin e Kontrollit të Shtetit” dhe vendimin 
e KM nr. 51, datë 04.03.1987 “Për detyrat dhe të drejtat e Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, si dhe strukturën organizative të tij”.  

Ndërkohë, me asistencën e Bashkimit Europian, SHKSH ripunoi dhe 
paraqiti  projekt/ligjin “Për  Shërbimin  e  Kontrollit  të Shtetit”, i cili u 
miratua nga Kuvendi Popullor në fund të 
muajit gusht 1992.  

Çfarë konstatohet nga dokumentat 
arkivore për projekt-ligjin për Komisionin 
e Kontrollit të Shtetit është se një projekt 
i Iniciativës Ligjore në Evropën Qendrore 
dhe Lindore (CEELI- Central and East 
European Initiative) ka patur vërejtje për 

nga konceptimi që kishte projekt-ligji 
i paraqitur për mendim shprehte 
dyshimin se mos institucioni binte në 
autarki.  

Blerim Çela
Kryetar i Shërbimit 
të Kontrollit të Shtetit

1992-1997

Marrëveshja CEELI-SHKSH
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Deri në ristrukturimin konstitucional të kontrollit shtetëror, Këshilli 
i Ministrave me vendimin nr. 162, datë 07.05.1992, kaloi në përbërje
të Komisionit të Kontrollit të Shtetit drejtorinë e kontroll-revizionit 
ekonomiko-
dhe seksionet e kontroll-revizioneve të ish Komiteteve Ekzekutive 
të rretheve. Kështu, KKSH mori dhe atributet e kontroll revizionit 
të brendshëm, veprimtari të cilën e ushtroi deri në vitin 2000, vit kur 
me vendimim e KM nr. 217, datë 5.5.2000 “Për Kontrollin Financiar”, 
Drejtoritë Rajonale të Kontrollit të Lartë të Shtetit, kaluan në varësi të 
Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit (Prefekturave).

Mbështetur në ligjin nr. 7491, datë 29.4.1991 “Për Dispozitat Kryesore 
Kushtetuese”, Kuvendi Popullor i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 7596, datë 31.8.1992 “Për një shtesë në ligjin nr. 7491, datë 29.4.1991 
“Për Dispozitat Kryesore Kushtetuese”, ku në nenin 41 u shtua neni 41/a 
me këtë përmbajtje:

“Shërbimi i Kontrollit të Shtetit është organi më i lartë i kontrollit 

Shërbimi i Kontrollit të Shtetit është i pavarur, ai i nënshtrohet vetëm 
Kushtetutës dhe ligjit.

Shërbimi i Kontrollit të Shtetit raporton e jep llogari para Kuvendit 
Popullor”.
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Mbi këtë bazë, Kuvendi Popullor i Republikës së Shqipërisë miratoi
”,

si:

1.
Me miratimin e këtij ligji, për kontrollin shtetëror u hodhën themelet 

e një organi dhe organizimi të ri, të ndryshëm në formë dhe përmbajtje, 
nga funksionet dhe struktura e organizmave të mëparshme.
Pavarësia e këtij organi nga Qeveria u sanksionua me dispozitat 
kryesore kushtetuese dhe ligjin organik të lartpërmendur, gjithashtu 
u ndërtua një strukturë e re e organeve të kontrollit në përshtatje me 

Fusha dhe lloji i 
kontrollit përcaktoheshin nga SHKSH pa ndonjë ndërhyrje nga jashtë, 
me përjashtim të rasteve të veçanta kur kjo kërkohej nga 20 deputetë.

Sipas nenit 3, të ligjit organik, “

.
Sfera e veprimtarisë së SHKSH përfshinte kontrollin e organeve 

qendrore e lokale për zbatimin e buxhetit të shtetit, ligjëshmërinë 

marrëdhënieve të kreditit ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe buxhetit 
të shtetit, zbatimin e ligjshmërisë për emetimin e kartmonedhës e të 

 doganore dhe Policia 
Fina
e kontabilitetit të dokumentacionit për administrimin e vlerave 

1  Nenet 1 e 2 të ligjit nr. 7597, datë 31.8.1992, arkivi i KLSH
2  Neni 3 i ligjit nr. 7597, datë 31.8.1992, arkivi i KLSH
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m
Buxheti i Shtetit për partitë dhe organizatat e tjera politike e shoqërore 
etj.

Për kryerjen e funksioneve të tij, SHKSH kishte një sërë të drejtash,  
ndër të cilat: të drejtën për të kërkuar shfuqizimin e akteve të paligjshme 
e të parregullta të organeve të administratës shtetërore, që kishin të 

nga organet e administratës shtetërore për mënjanimin e shkeljeve 
dhe të metave të zbuluara, ndërsa për personat shkaktarë përgjegjës
marrjen e masave disiplinore etj.

Për dëmet e shkaktuara dhe vendime të padrejta në procesin e 
privatizimit dhe në kthimin dhe kompensimit e pronave, SHKSH 
kishte të drejtë të bënte padi në gjykatë, si dhe kallëzime penale 
pranë organeve të Prokurorisë kur vërente se kishte vepër penale. 

Kërkesat  dhe  letrat  e  shtetasve  për probleme të ndryshme të 
drejtimit e të administrimit publik, shqyrtoheshin dhe në shumë raste 
nga këto letra inicioheshin kontrolle, disa nga të cilët patën impakt në 
publik për atë periudhë. 

Në ligj parashikohej që SHKSH mbikqyr organet e kontrollit të 

tjera qendrore dhe të organeve të pushtetit lokal. 
SHKSH kishte shtrirje në të gjithë vendin dhe ishte e organizuar me 

drejtori në qendër, Drejtorinë e Kontrollit Tiranë dhe 9 degë të tjera që 
mbulonin veprimtarinë kontrolluese në të gjithë vendin. 

Struktura në qendër përbëhej nga: Kabineti, Drejtoria e Kontrollit 
të Prokurimeve dhe Mbikqyrjes, Drejtoria e Kontrollit të Reformës, 
Drejtoria e Kontrollit të Institucioneve dhe Drejtoria e Personelit. Në këtë 
periudhë, SHKSH kishte 219 punonjës, nga të cilët 91 në qendër dhe 128 
në degë. 

Gjatë gjithë periudhës si Kryetar i KKSH-së dhe SHKSH-së, 
Dr.Blerim Çela mbante edhe mandatin e deputetit.

të zëvendëskryetarëve dhe punonjësve të tjerë me funksione kontrolli, 
të cilët nuk duhej të kishin asnjë funksion tjetër shtetëror e profesional 
dhe nuk duhej të merrnin pjesë në organizmat drejtuese të organizatave 
ekonomike e tregtare, përveç të drejtës si autor e mësimdhënës, Kryetarit 
i jepej e drejta e ruajtjes së mandatit të deputetit, çka krijonte premisa për 
mosdepolitizimin plotësisht të institucionit3.

Për këtë arsye, nga opozita e atëhershme Kryetari i SHKSH-së në 
raportimet dhe debatet që zhvilloheshin në Kuvend dhe në media, 
etiketohej si një njeri politik, që punonte për interesat e partisë së tij. 

3  Arkivi i KLSH
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Me kalimin e kohës, ligji për SHKSH-në u pa e arsyeshme të 
amendohej me ligjin nr. 7949, datë 14.06.1995, sipas të cilit SHKSH-së iu 
dha e drejta të merrte edhe disa masa me karakter ekzekutiv: në rast 
shkeljesh të procedurave të prokurimit kishte të drejtë të kërkonte 

gjobitjen e personave përgjegjës deri në 6 paga 
dhe ngritjen e padive në 

gjykatë për shkelje të ligjshmërisë në privatizimin dhe kthimin e 
kompensimin e pronave ish pronarëve. 

Në vitin 1995, SHKSH paraqitet si një organ që kish marrë formën 
e tij të plotë, si nga ana e plotësimit të organikës me profesionistë, po 

këtyre viteve. Në këtë 
kuadër gjatë këtij viti përparësi i është dhënë kontrolleve në drejtim të: 

- Privatizimit të pronës shtetërore, duke këmbëngulur që në këtë 
proces të zbatoheshin ato forma të ligjshme që sillnin më 

- Aktiviteteve bankare, në mënyrë të veçantë në zbatimin e 
rregullave për akordimin e kredive dhe ecurinë e kthimit të 

- Realizimit të ardhurave të buxhetit të shtetit nga organet 

- Shpenzimeve me fonde nga buxheti i shtetit në këshillat e 
rretheve, bashkitë, komunat etj. 

(vjedhje, shpërdorime, keqpërdorim të fondeve publike etj.) bazuar 
në standardet ndërkombëtare të auditimit, SHKSH bëri edhe hapat 
e para në drejtim të përgjegjësisë së administratorëve publikë ndaj 
ruajtjes së mjedisit. 

raporteve 
vjetore të veprimtarisë. Në korrik të këtij viti, institucioni paraqiti 
raportin e parë vjetor mbi rezultatet e kontrolleve të kryera, që përfshinte 
periudhën prill 1992 deri  në qershor 1993, nga të cilët  75% 
e kontrolleve ishin tematikë dhe pjesa tjetër të plotë ekonomiko-

  të  kontrolluara, 392 prej tyre i  përkisnin 
ndërmarrjeve ekonomike dhe 104  shitjes së pronës shtetërore, e barabartë 
me rreth 85% të enteve të kontrolluara. Sipas këtij raporti, rezulton se u 
konstatuan gjithsej 

Raporti i veprimtarisë së SHKSH-së për periudhën 01.06.1993-
30.09.1994 është mbajtur nga Kryetari Blerim Çela në Kuvendin 
e Shqipërisë. Nga ky raport del se për këtë periudhë janë zbuluar 1,327
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milionë lekë mungesa, dëmtime dhe shkelje të disiplinës, në 16,300 raste 
për të cilat është kërkuar kthimi i dëmit në buxhetin e shtetit. Gjatë kësaj 
periudhe, 510 personave u j

dënuar me gjoba e denoncuar për ndjekje penale gjithsej 17,177 
persona.

Në fund të këtij raporti, SHKSH ka kërkuar që t’i jepen kompetenca 
vendimore deri në shkarkimin e zv-ministrave. 

Më 30 janar 1997, Kryetari i SHKSH paraqiti në Kuvend raportin  
mbi zbatimin e buxhetit të vitit 1995 dhe raportin e veprimtarisë së 
institucionit për vitin 1996. Nga raporti i veprimtarisë rezulton se gjatë 
vitit 1996 janë kontrolluar 1,460 objekte dhe janë bërë 460 
bazuar në ankesat dhe letrat e qytetarëve dhe të subjekteve juridike. 
Gjatë këtyre kontrolleve, janë  konstatuar 

 Janë dërguar 
për ndjekje penale 175 persona për vlerën 117 milionë lekë.

Ndërsa, në raportin e zbatimit të buxhetit të vitit 1995 janë renditur 
të metat dhe mangësitë e konstatuara, ku ndër

shkeljet në 

aktivitetit nga 
që i kanë sjellë një dëm buxhetit të shtetit në vlerën 

bankar etj.  
Raportimet e Kryetarit të SHKSH në seancë plenare kanë ngjallur 

interes. Në seancën dëgjimore për raportimin mbi veprimtarinë e vitit 
1996 të SHKSH, numri i deputetëve pjesëmarrës ishte i lartë, po kështu 
dhe numri i pyetjeve të bëra rreth raportit nga deputetët e dy krahëve të 
politikës, mbi 70 pyetje. 

Në fund të vitit 1996, SHKSH përgatiti një projekt-ligj për 
kthimin e këtij institucioni në Gjykatë Llogarie, me argumentimin se me
këtë shndërrim shumë nga dobësitë e vërejtura, sidomos në fushën e 

Për këtë u muar dhe mendimi i organizatave ndërkombëtare, 
Sekretariatit të Përgjithshëm të INTOSAI-t, SIGMA-s dhe Presidentit të 
Gjykatës së Auditimit të Greqisë. Gjithashtu, projekt/ligji i ishte dërguar 
për mendim dhe Kryetarit të Gjykatës së Auditimit të Austrisë, 
Kryekontrollorit të NAO-s së Mbretërisë së Bashkuar, Presidentëve të 
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Gjykatës së Llogarive të Francës e Portugalisë dhe Gjykatës Europiane 
të Audituesve. 

Projekt-ligji u parashikua të kalonte nga Qeveria në Kuvend brenda 

në vendin tonë tronditën themelet e Shtetit, duke kulmuar me rrëzimin 
e Qeverisë dhe me zgjedhje të parakohshme në 28 qershor 1997. Në këto 
kushte, drafti i përgatitur nuk kaloi nga SHKSH në Qeveri dhe Kuvend 
dhe puna nuk u përfundua.

Gjatë periudhës 1993-1996, SHKSH krijoi 
,

gjithashtu u implementuan projekte asistence për ngritjen dhe zhvillimin 
institucional. Institucioni kontribuoi në vëzhgimet e INTOSAI-t dhe 
u është përgjigjur pyetësorëve të dërguar nga kjo organizatë, për 
problematika dhe fusha të ndryshme të kontrollit. 

SHKSH hartoi Kodin e Etikës për punonjësit, një kopje e të cilit në 
gjuhën angleze i është dërguar INTOSAI-t, së bashku me një kopje të 
raportit të kontrolleve të institucionit për vitin 1993. 

Në vitin 1993, një delegacion i SHKSH mori pjesë në Kongresin
e II-të EUROSAI-t të mbajtur në Stokholm, Suedi, si dhe në vitin 1996 

Dërgim projektligji për mendim Kryetarit të Gjykatës së Auditimit të Austrisë, 
Kryekontrollorit të NAO-s së Mbretërisë së Bashkuar, Presidentëve të Gjykatës së 

Llogarive të Francës e Portugalisë dhe Gjykatës Europiane të Audituesve
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në Kongresin e III-të të mbajtur në Pragë, Çeki. 
Në prill 1993, SHKSH ka kërkuar të marrë pjesë si anëtar i grupit 

të punës së INTOSAI-t për privatizimin, kërkesë e cila u miratua. 
Në kuadër të ndihmës dhe bashkëpunimit me Zyrën e 

së, u dërgua në këtë Zyrë për trajnim në periudhën qershor-
nëntor 1993 një punonjës i SHKSH. 

Në datat 24-28 korrik 1994, Sekretari Përgjithshëm i INTOSAI-t
dhe President i Gjykatës së Audimit të Austrisë, z. Franc Fiedler, vizitoi 
SHKSH-në.

Delegacioni i Shërbimit të Kontrolllit të Shtetit, i kryesuar nga Kryetari z. Blerim Çela, 
në Kongresin e INCOSAI Washington, D.C., tetor 1992

Pritje e delegacionit austriak të kryesuar 
nga Presidenti i Gjykatës së Kontrollit 

të Austrisë Dr. Franz Fiedler nga 
Presidenti i Republikës së Shqipërisë 

Prof. Dr. Sali Berisha

Pritje e delegacionit austriak nga 
Kryeministri i Republikës së Shqipërisë 

Prof.Dr. Aleksandër Meksi
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Kjo vizitë u pasua me vizitën zyrtare të një delegacioni të SHKSH-
së, të kryesuar nga Kryetari Blerim Çela në Gjykatën e Auditimit të 
Austrisë (Rechnungshof), në nëntor 1993, ndërsa në datat 24.09.1995-
02.10.1995, një delegacion i kryesuar nga Kryetari i SHKSH mori pjesë në 

Kongresin e XV të INTOSAI-t të zhvilluar në Kajro të Egjiptit. Këto vizita 
patën një impakt pozitiv në institucion, pse mundësuan shkëmbimin e 
përvojave në fushën e kontrollit.

Në vitin 1996 u lançua një projekt i PNUD në shumën 242 mijë USD, i 
fokusuar në plotësimin e nevojave bazë për kompjutera dhe në analizën
e nevojave për trajnim të SHKSH-
e PNUD në Tiranë është organizuar nga SHKSH një seminar për 

Dr. Fiedler Presidenti i Gjykatës Kontrollit 
të Austrisë dhe sekretar i përgjithshëm i 

INTOSAI-it

Delegacioni i Kontrollit të Shtetit të Shqipërisë në Kongresin e XV-të 
të INTOSAI-t që u zhvillua në Kajro 22.09-2.10.1995
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kanë marrë pjesë përfaqësues nga disa SAI (Institucione   Supreme   
të   Auditimit) të Europës.

Në prill 1996 në SHKSH kreu një vizitë zyrtare një delegacion i 
Gjykatës së Auditimit të Greqisë, i kryesuar nga Presidenti i Gjykatës z. 
Apostolos Bocos, si dhe po këtë vit në shtator një delegacion i SHKSH, i 
kryesuar nga Kryetari vizitoi Gjykatën e Auditimit të Greqisë.

Me mbështetjen e PNUD, po gjatë 1996-ës u organizua një seminar 
mbi privatizimin, ku u ftuan të japin përvojën e tyre specialistë 
të NAO-s të Mbretërisë së Bashkuar, ndërsa në dhjetor 1996, nën 
drejtimin e SIGMA-s (Mbështetje për Përmirësimin e Qeverisjes dhe 
Menaxhimit në Vendet e Evropës Qendrore e Lindore) u zhvillua 
seminari  me  temë: “Kontrollet  e  Menaxhimit  në  Administratën 
Shtetërore”. Në maj të vitit 1997, me sponsorizimin e Bankës Botërore, 
4 auditues me përvojë të SHKSH-së u dërguan për një trajnim njëmujor 
në Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm të Pakistanit për analizën dhe 

Me marrjen e pushtetit dhe krijimin e Qeverisë së re nga Partia Socialiste 
dhe aleatët e saj, maxhoranca e re kërkoi zëvëndësimin e Kryetarit 
të SHKSH-së, duke i ndërprerë në mënyrë te padrejtë mandatin. 
Pas shkarkimit të Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, nga Kuvendi u 
shkarkua dhe Kryetari i Shërbimit të Kontrollit të Shtetit.

Zgjidhja për kreun e SHKSH-së ishte pjesë e bisedimeve që 
ndërkombëtarët së bashku me forcat kryesore politike zhvilluan në 
San Egidio në Itali (Marrëveshja e San Egidios). Presidenti i Republikës 
Z.Rexhep Meidani propozoi tre kandidatura për Kryetar te SHKSH, 
Z.Spartak Ngjela, Z. Eduard Ypi dhe Z.Mustafa Kerçuku, i cili mori me 
shume vota se dy kandidatet e tjerë. Me vendimin e Kuvendit nr. 342, 
datë 22.09.1997, Kryetar i Shërbimit të Kontrollit të Shtetit u emërua 
Mustafa Kërçuku. Po me këtë vendim, zëvendëskryetarë u emëruan 
Arben Kraja, propozim i Partisë Socialiste dhe Ariana Nati, propozim i 
Partisë Lëvizja për Demokraci. 

Për të realizuar këto emërime, në datën 28.08.1997 u bë një 
ndryshim në nenin 2 të ligjit ”Për Shërbimin e Kontrollit të Shtetit”, 
duke shtuar një paragraf me këtë përmbajtje: “Kryetari i Shërbimit
të Kontrollit të Shtetit caktohet një përfaqësues nga radhët e opozitës. 
Përsëritja e mandatit të Kryetarit dhe zëvendëskryetarëve bëhet në 
përputhje me atë të Kuvendit Popullor”.

Komisioni i BE ngarkoi  ekspertët e SIGMA-s qe te ndërmarrin disa 
hapa seriozë për modernizimin e kontrollit të jashtëm në Shqipëri, 
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duke kërkuar përafrimin e legjislacionit sa më shumë me standardet 
ndërkombëtare të auditimit. 

Në  3/mujorin e katërt të vitit 1997, me ndihmën e tyre u përgatit një 
projekt-ligj i ri, i cili u miratua nga Kuvendi në datën 23.12.1997, ku ndër 
të tjera ndryshohet emërtimi i Shërbimit të Kontrollit të Shtetit në 
Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH). Ligji hyri ne fuqi ne 15 Janar 1998.
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Ligji nr. 8270, datë 23.12.1997 solli ndryshime 
që në tërësi i përmbaheshin parimeve dhe 
standardeve ndërkombëtare në fushën e 
auditimit, të miratuara nga INTOSAI dhe 
SAI-t e vendeve të BE-së, siç ishin: përcaktimi 
i pavarësisë, organizimi dhe struktura, përcaktimi 
i të drejtave dhe detyrave të institucionit, 
heqja e së drejtës së KLSH-së për vendosjen e 
gjobave, transparenca me publikun, mbikëqyrja 
e veprimtarisë së institucioneve të kontrollit të 

Ky ligj e shndërroi institucionin në një organ 
kolegjialtë vendimmarrjes prej tre vetësh (Kryetari 
dhe dy zv/kryetarët), të cilët i emëronte Kuvendi 
me propozim të Presidentit të Republikës, me 

mandat 7 vjeçar dhe të drejtë rizgjedhjeje. 
Objekti kryesor i punës së KLSH-së është: 

.
Pavarësia e plotë, depolitizimi dhe departizimi i organit të kontrollit 

u realizuan pas ngjarjeve të vitit 1997, me miratimin e ligjit nr. 8270, 
datë 23.12.1997 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit” dhe më pas të ligjit nr. 
8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, pjesa e 
katërmbëdhjetë “Kontrolli Lartë i Shtetit”, nenet 162-165, si më poshtë:

1. Kontrolli i Lartë i Shtetit është institucioni më i lartë i kontrollit 

2. Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit zgjidhet dhe shkarkohet nga 
Kuvendi me propozim të Presidentit të Republikës. Ai qëndron në detyrë 
për 7 vjet, me të drejtë rizgjedhjeje.

Kontrolli i Lartë i Shtetit kontrollon:

4  Ligji organik i KLSH

Mustafa Kërçuku
Kryetar i Shërbimit të 

Kontrollit të Shtetit 
1997-2004
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a) veprimtarinë ekonomike të 
institucioneve shtetërore e të  personave të 

b) përdorimin dhe mbrojtjen e fondeve 
shtetërore nga organet e pushtetit qendror 

c) veprimtarinë ekonomike të personave 
juridikë, në të cilët shteti ka më shumë se 
gjysmën e pjesëve ose të aksioneve, ose 
kur huat, kreditë dhe detyrimet e tyre 
garantohen nga shteti.

1. Kontrolli i Lartë i Shtetit i paraqet 
Kuvendit:

a) raport për zbatimin e buxhetit të 

b) mendim për raportin e Këshillit të Ministrave për shpenzimet e vitit 

c) informacion për rezultatet e kontrolleve sa herë që kërkohet nga 
Kuvendi.

2. Kontrolli i Lartë i Shtetit i paraqet Kuvendit raportin vjetor të 
veprimtarisë së tij.

1. Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit mund të ftohet të marrë 

çështje që lidhen me funksionet e tij.
2. Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit ka imunitetin e gjyqtarit të 

Gjykatës së Lartë.

Në zbatim të kërkesave të dispozitave kushtetuese për KLSH-
në, nenet 162-165, ligjit organik të KLSH-së ju bënë disa shtesa dhe 
ndryshime me ligjin nr. 8599, datë 01.06.2000, të cilat konsistonin që nga 
përcaktimi i autoritetit dhe funksionit të KLSH-së si institucioni më i lartë 

Ligji nr. 8270, datë 23.12.1997 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit”, 
ndryshuar me ligjin nr. 8599, datë 01.06.2000 vazhdon të jetë ende në fuqi.  

Sipas nenit 7 të ligjit organik, KLSH në përputhje me kompetencat e tij 

Kushtetuta e Republikës 
së Shqipërisë
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kontrollon:

.
Kurse sipas nenit 12, të ligjit organik, Kryetari i KLSH vendos: 

.
Këto përcaktime ligjore dhe të tjera të parashikuara në ligjin organik, 

përbëjnë një bazë të shëndoshë ligjore, të qëndrueshme dhe të zbatueshme, 

institucionit dhe të Kryetarit të tij, për të përmbushur në mënyrë objektive 
dhe efektive detyrat e tij kushtetuese dhe ligjore. Ekzekutivi dhe çdo 
institucion tjetër, nuk mund të ndikojnë në organizimin e drejtimit dhe në 

programimi i kontrolleve, subjektet objekt kontrolli, llojet e kontrollit, 
procedurat dhe manualet e kontrollit, e drejta e marrjes së informacionit, 

Më datë 23.06.1999, institucioni miratoi 
Rregulloren e dokumentimit të rezultateve 
të kontrollit dhe evadimin e tyre, në të cilën 
përshkruhet përmbajtja, afatet dhe elementë 
të tjerë që duhet të ketë procesverbali, 

kontrollit, projektvendimi dhe vendimi. 
Ndërkohë, me vendimin e Kryetarit të 
KLSH nr. 100, datë 27.11.2000 është miratuar 
“Rregullorja e brendshme e funksionimit të 
KLSH-së”6.

Nga viti 1998 e në vazhdim, KLSH ka 
raportuar rregullisht dy herë në vit në 
Kuvend. Në muajin mars të çdo viti ka 
paraqitur raportin “Mbi veprimtarinë 
vjetore të Kontrollit të Lartë të Shtetit”, 

5  Ligji nr. 8270, date 23.12.1997, i ndryshuar, arkivi i KLSH
6  Arkivi i KLSH

Kryetari i KLSH-së z. Mustafa Kërçuku 
gjatë raportimit në Kuvend, 18.10.2001
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kurse në muajin tetor raportin ”Mbi zbatimin e buxhetit faktik të shtetit 
dhe mendime për raportin e Këshillit të Ministrave për shpenzimet e vitit 

 para se të miratohet në Kuvend”. 
Raportet kanë paraqitur në mënyrë të koncentruar veprimtarinë e 

KLSH-së në fushën e kontrollit të jashtëm dhe në përdorimin e fondeve 
buxhetore për vitin ushtrimor. Nëpërmjet tyre, institucioni ka synuar 
t’i paraqesë deputetëve dhe publikut në tërësi një tablo të plotë për 
performancën e KLSH-së për vitin raportues, sipas drejtimeve më kryesore 
të veprimtarisë, rezultateve të veprimtarisë kontrolluese  (të dhënat dhe 
problematika e konstatuar në subjektet e sektorit publik të kontrolluar, si 

për cilësinë e kryerjes së kontrollit 
të ndjekjes dhe 

kryerjes së shpenzimeve buxhetore konform kuotave të përcaktuara në 
legjislacionin përkatës për zbatimin e buxhetit të shtetit etj. 

Në zbatim të detyrimit ligjor të parashikuar në nenin 8, të ligjit 
organik të KLSH, institucioni 
periodike 3/mujore mbi veprimtarinë. Këto buletine periodike,
krahas informimit të organeve 
më të larta shtetërore, të 
drejtuesve të organeve të 
drejtësisë, titullarëve të ministrive 
e të institucioneve qendrore, janë 
një mjet komunikimi informativ 
në dispozicion të medias dhe 
publikut të gjerë, për t’u njohur me
përdorimin dhe administrimin 
e pronës dhe fondeve publike 
nga strukturat shtetërore të 
kontrolluara nga KLSH. Është 
praktikë pune informimi 
i publikut për rezultatet e 
veprimtarisë kontrolluese të 
KLSH-së, nëpërmjet medias së  
shkruar dhe audiovizive. 

Për herë të parë u ushtrua 
një kontroll i brendshëm i 
institucionit, me programin e 
punës datë 27.11.1997, të miratuar 
nga Kryetari i KLSH.

Në datën 1 qershor 2001, u 
Program pune për kontrollin e brendshëm 
që do të ushtrohet në aparatin e shërbimit 

të kontrollit të shtetit (qendër) 
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botua numri i parë i Revistës ”Kontrollori”, botim periodik mujor i KLSH, 
i cili zgjati rreth një vit. Në të kontribuan Luljeta Nano, Muhamed  Kavaja, 
Sali Agaj, Kozma Kondakçi, etj, nen drejtimin e Kryetarit Mustafa Kërçuku

Nga muaji maj i vitit 1999, institucioni nisi komunikimin me 
partnerët kombëtarë e ndërkombëtarë me e-mail nga adresa: klsh@
albaniaonline.net/members/klsh, dhe nga 
funksionimi faqja e internetit e KLSH-së me adrese: www.albaniaonline.
net/members/klsh.

Gazeta “Kontrollori”

Njoftim për faqen e parë 
web të KLSH-sëFaqja e parë web e KLSH-së
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Me lajmërimin e datës 27.07.2000, nëpërmjet ATSH-së, KLSH 
njoftoi publikimit në internet të buletineve të tij.

Nga viti 1998 deri në 6-mujorin e parë të vitit 2001, KLSH përktheu, 
shqipëroi dhe botoi disa materiale, të cilat dhe j
të institucionit për njohje dhe zbatim, si: 

në vitin 1999, 
në mars 2001 dhe  në  prill 

2001. Gjithashtu, u punua për përshtatjen dhe aplikimin e metodave 
më efektive në fushën e programimit të informacionit, përpunimit te 
tij, si dhe për përmbajtjen e raporteve të kontrollit.

Me ndihmën e delegacionit te BE, në prill 1998 u hartua Plani i parë 
Strategjik për Zhvillimin e KLSH-së, për periudhën 1999-2002. Më 
pas, kryesisht me mbështetjen e NAO-s të Britanisë së Madhe u 
hartua Plani i Zhvillimit Strategjik të KLSH-së për periudhën 2003-
2004.

Realizimi i planeve strategjikë u bë i mundur me mbështetjen nga 
Projekti PHARE, ku KLSH-së në fund të vitit 1997 ju akordua një grant 
në shumën 0.8 milionë EKU për vitet 1998-1999, me këta komponentë:

o asistencë teknike 
o trajnime, dhe 
o mbështetje logjistike. 

Numri i përgjithshëm i punonjësve 
të KLSH-së deri në muajin gusht të 
vitit 2000 ka qenë 360 persona. Përveç 
Kryetarit, struktura organike, përbëhej 
nga:

- Sekretari i Përgjithshëm, 
- Kabineti,
- Drejtoria Ekonomike dhe 

Personelit 
- Departamenti i Kontrollit të 

Buxhetit dhe Mbikëqyrjes së 
Kontrollit të Brendshëm, 

- Departamenti i Kontrollit të 
Institucioneve Qendrore dhe 
Investimeve Kapitale, 

- Departamenti i Kontrollit të 
Sistemit Fiskal (tatim taksa, 
dogana),

Shkresë falenderimi për mbështetjen 
e planit strategjik e Kryetarit të 

Kuvendit Skënder Gjinushi 
drejtuar SIGMA-s
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- Departamenti i Kontrollit të Institucioneve Financiare dhe 
Ndërmarrjet e  Përbashkëta,

- Departamenti i Kontrollit të Privatizimit dhe Mjedisit. 
Në vend të degëve rajonale të kontrollit, u ngritën 6 zyra rajonale: 

Të cilat kishin mesatarisht 2 - 3 kontrollorë.
Në Kabinetin e Kryetarit përfshiheshin sektorë të veçantë si: Sektori 

i Marrëdhënieve me J
Teknologjisë së Informacionit dhe 

Këshilltarët.
Në vitin 2003, Kabineti u shkri dhe u krijuan dy drejtori: 

Pozicionet e Këshilltarëve mbetën siç ishin. 
Pas kalimit të degëve rajonale në vartësi të Ministrisë së Pushtetit 

Vendor dhe Decentralizimit, numri i punonjësve të KLSH-së mbeti
160. Kalimi i strukturave të KLSH-së pranë pushtetit lokal gjatë 6-mujorit 
të parë të vitit 2000 u arrit të bëhej pas një sërë vështirësish. Dhe kjo me 
insiativë të KLSH-së, në bashkëpunim të afërt me Ministrinë e Pushtetit 
Vendor dhe Decentralizimit dhe Ministrinë e Financave, duke organizuar 
një sërë konsultash shumëpalëshe, me synim reformimin e strukturave 
të kontrollit të brendshëm, në përputhje me standardet dhe praktikat 
ndërkombëtare të auditimit.

Kryetari i KLSH mori iniciativën për rikrijimin e strukturave te 
Kontrollit te Brendshëm, me vendimin e tij Nr.. 22, date 23/03/2000 
duke qene te vetëdijshëm se krijimi i tyre do te përmirësonte 
punën. Pas këtij vendimi, qeveria miratoi VKM nr. 217, datë 

KLSH-së u ngritën drejtoritë e 
se Financave, Ministrisë se Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit, po 
kështu në mjaft ministri e institucione të tjera qendrore, gjithashtu, u 
reformuan strukturat e kontrollit aty ku funksiononin. Për herë të parë 

objekt
kontrollin e rregullshmërisë dhe ligjshmërisë së përdorimit të fondeve 
të buxhetit të shtetit. 
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Për gati tre vjet, deri në miratimin e ligjit “Për auditimin e brendshëm 
në sektorin publik”, i datës 13 shkurt të vitit 2003, veprimtaria e kontrollit

nr. 217,  datë 05.05.2000
e
strukturat e kontrollit në ministritë dhe institucionet qendrore. 

Reformimi dhe konsolidimi i institucioneve, në këtë kuadër edhe i 
strukturave të kontrollit 
më mirë zhvillimeve të ekonomisë së tregut në një vend demokratik. 

Në zbatim të detyrave që ligji organik i ngarkon institucionit, KLSH 
përshtati standardet ndërkombëtare të kontrollit të brendshëm dhe ua 
dërgoi për zbatim njësive të kontrollit të ministrive dhe institucioneve 
qendrore e vendore. Gjithashtu, brenda vetë KLSH-së u ngrit një 
strukturë për mbikëqyrjen e kontrollit të brendshëm. 

Në kontrollet e ushtruara në këtë drejtim, u krye një vlerësim i 
përgjithshëm i gjendjes, futjes së koncepteve të sistemeve të kontrollit 
të brendshëm, organizimit, ecurisë, zbatimit të metodikave e standardeve 
të kontrollit, si dhe të efektivitetit të arritur nga këto struktura të kontroll-
revizionit të brendshëm. 

KLSH duhej t’u kishte lënë më shumë hapësira këtyre strukturave 
për të ushtruar kontrolle të përgjithshme, duke u dhënë planin 
vjetor te punës së KLSH-së, në mënyrë që të shmangej dublimi, për 
të propaganduar dhe mbështetur veprimtarinë e tyre kontrolluese etj. 

,
Në programimin e objektivave, detyrave dhe subjekteve për kontroll, 
gjatë këtij viti, tematika dhe drejtimet e kontrollit u orientuan në 
çështje dhe probleme me ndikim në buxhetin e shtetit. Drejtim kryesor i 
veprimtarisë ka qenë: rregullariteti dhe zbatimi i ligjshmërisë 
prokurimi i fondeve buxhetore, grumbullimi dhe arkëtimi i të 
ardhurave nga organet e sistemit 
e objekteve pronë shtetërore dhe në përgjithësi administrimi i pasurisë 
publike. 

Gjatë këtij viti, u realizuan kontrolle të përgjithshme në 35 institucione 
të administratës së 

privatizimit dhe dhënies me qira të pronës shtetërore dhe 26 kontrolle 
vlerësuese në subjekte të institucioneve të pushtetit lokal. Gjatë vitit 2001 

kërkesa dhe ankesa të ardhura. 
Në këto kontrolle, 

, respektivisht 
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në fushën e  të ardhurave të buxhetit të shtetit në shumën 3,103 milionë 
lekë dhe fushën e shpenzimeve me fondet buxhetore në shumën 1,846 
milionë lekë. Për shkeljet e konstatuara, u rekomanduan 360 masa 
administrative dhe disiplinore, nga të cilat është raportuar se janë 
zbatuar 183 prej tyre, ose në masën rreth 51%. Në dy raste për shkelje 
të legjislacionit në fuqi me pasojë dëm ekonomik dhe ku janë konstatuar 
elementë të veprës penale, ndaj 15 personave, është bërë kallëzim në 
organet e prokurorisë.    

, gjatë të cilave zbuloi 
Institucioni rekomandoi

311 masa administrative dhe disiplinore, nga të cilat u zbatuan 139, 
ose në masën rreth 45%, si dhe kreu kallëzim në organet e prokurorisë 
në 8 raste për 80 persona.. 

, në të cilat konstatoi 
 Rekomandoi 486 masa 

administrative e disiplinore, nga të cilat u zbatuan nga subjektet 360 prej 
tyre, ose në masën 74%, si dhe kreu kallëzim në organet e prokurorisë në 
11 raste, për 40 persona. 

, ku konstatoi 
 Rekomandoi 264 masa administrative 

e disiplinore dhe nga subjektet u realizuan 137 prej tyre, ose në masën 
rreth 52%. Për shkeljet me dëm ekonomik të evidentuara gjatë këtij viti, 
në 27 raste, për 152 persona, është bërë kallëzim në organet e prokurorisë. 

Në datën 16.9.2002, Gjykata Kushtetuese mori në shqyrtim kërkesën 
e Kryeministrit të Shqipërisë Fatos Nano për shfuqizimin si të 
papajtueshëm me Kushtetutën, të nenit 14, të ligjit organik të KLSH-së, 

të Presidentit, përsa i përket shkarkimit të Kryetarit të këtij institucioni. 
Kjo ishte një përpjekje e mazhorancës socialiste të atëhershme për të 
ndërhyrë në institucionet e pavarura kushtetuese.    

Gjykata Kushtetuese, pasi analizoi çështjen në tërësi, 
 vendosi: 

dhe të katërt të nenit 14, të ligjit nr. 8270, datë 23.12.2012 “Për Kontrollin 
e Lartë të Shtetit, ndryshuar me nenin 7 të ligjit nr. 8599, datë 1.6.2000, që 
kishin këtë përmbajtje:

“Mandati i Kryetarit të KLSH mbaron para afatit kur:

c) nuk paraqiten në detyrë për më shumë se 6 (gjashtë) muaj 
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ç) deklarohet i paaftë mendërisht për të vepruar me vendim 

d) ngarkohet me një detyrë të papajtueshme me funksionin e tij.

Gjatë periudhës 1997-2004, u institucionalizuan dhe u forcuan më tej 
marrëdhëniet e KLSH me organizatat ndërkombëtare të auditimit dhe  
institucionet  supreme  homologe të  auditimit.

Në vitin 2003,  KLSH 
nënshkroi  një marrëveshje 
bashkëpunimi me Gjykatën 
e Auditimit të Rumanisë, për 
shkëmbim informacioni dhe 
eksperience të ndërsjellë, si 
dhe për trajnime në fushën 
e kontrollit.  Gjithashtu një 
bashkëpunim i frytshëm ka qene 
edhe ai me Zyrën Kombëtare 
te Auditimit te Bullgarisë. Nën 
drejtimin e Gjykatës Evropiane 
të Audituesve, u thellua 
bashkëpunimi mes SAI-ve të 
Evropës Qendrore e Lindore, 
me pjesëmarrjen aktive të KLSH-së në grupet e punës ku ishin ftuar 
specialistët më të mirë të këtyre SAI-ve, të cilët kontribuan në hartimin 
e materialeve për çështje të tilla si: “Rekomandimet për funksionimin 
e SAI-ve në kuadër të integrimit evropian” (të njohura gjerësisht si 

Në këtë periudhe u krijuan 2 grupe pune : 
a) për mjedisin dhe IT
b) për udhëzime manuale

dhe KLSH bënte pjese tek grupi b. Grupet mblidheshin deri katër herë ne 
vit dhe të gjitha këto produkte të grupeve të punës u miratuan me 
Rezoluta të posaçme në mbledhjet periodike të Presidentëve të SAI-ve 
të vendeve të Evropës Qendrore e Lindore, që u zhvilluan në Varshavë, 

2000, Bukuresht, Rumani në dhjetor 2001, Qipro në dhjetor 2002, dhe në 
Riga, Letoni në prill 2004. 

Kryetari KLSH-së Mustafa Kërçuku dhe 
Kryetari i Gjykatës së Auditimit të Rumanisë, 

Prof. Dan Drosu, SAGUNA PH.D, Tiranë 2003
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Në Maj të vitit 2004, të gjitha 
këto vende u bënë anëtare të 
BE-së dhe Gjykata Evropiane e 
Audituesve krijoi një grup tjetër 
të SAI-ve të vendeve kandidate 
dhe atyre vendeve që mund të
bëhen kandidate, ku pjesëtare 
është edhe KLSH. 

Materialet e trajtuara në këto 
takime, nëpërmjet implementimit 
të tyre në praktikë shërbenin për 
ngritjen e nivelit profesional të 
audituesve të institucioneve 
pjesmarrëse, konform kërkesave 
dhe praktikave më të mira të 
vendeve të BE-së, si dhe i jepnin 
zgjidhje problemeve kryesore 
me të cilat ballafaqoheshin këto 
institucione supreme në rrugën e
integrimit europian. 

Vizitat e ndërsjella të 
delegacioneve të nivelit të lartë 
të KLSH-së dhe të SAI-ve të 
përparuar, patën impakt brenda 

KLSH-së dhe gjetën jehonë të 
gjerë edhe në median e shkruar 
dhe audiovizive. Nga data 18-20 
prill 2000, Presidenti i Dhomës 
së Kontrollit të Polonisë Janush
Vojçehovski vizitoi KLSH-në. 
KLSH e vizitoi gjithashtu një 
delegacion i Zyrës Kombëtare 
te Auditimit te Bullgarisë dhe 
një delegacion i Gjykatës se 
Auditimit te Rumanisë ne 
qershor te 2003. Në muajin 
tetor 2003, vizitoi KLSH-
në një delegacion i NAO-s 
së Mbretërisë së Bashkuar, 
i kryesuar nga Kontrollori dhe Audituesi i Përgjithshëm, Sir Xhon 
Bourn, një personalitet i njohur dhe i respektuar nga institucionet 

Në foto: presidentët e SAI-ve të vendeve 
të Europës Qendrore e Lindore z. Mustafa 
Kërçuku Kryetar i KLSH-së (i pari radha e 

dytë majtas) Riga Letoni, 
prill 2004

Sir Xhon Bourn Kontrollori dhe Audituesi 
i Përgjithshëm i Mbretërisë së Bashkuar 

gjatë vizitës në KLSH, Tiranë 2003
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ndërkombëtare të auditimit. Ai ishte Kryetar i Bordit Mbikëqyrës për 
monitorimin e aktiviteteve të vendosjes së standardeve të realizuara 
nga organet e politikave të kontabilitetit, Kryetar i Bordit Profesional 
Vëzhgues për Kontabilitetin, vëzhgues i Këshillit Raportues Financiar 
dhe anëtar i Jurisë së Rishikimit të Raportimit Financiar, organe të cilat 

privat të Mbretërisë 
së Bashkuar. 

Në qershor 2004, vizitoi 
KLSH-në një personalitet 
tjetër i rëndësishëm, 
Kontrollori i Përgjithshëm
i SHBA-së David M. Walker. 
Gjatë qëndrimit në vendin 
tonë, krahas takimeve me 

të KLSH-së, z. Walker 
në Pallatin 

e Kongreseve në prani të një 
audience të gjerë, ku merrnin 
pjesë deputetë të Kuvendit, 
përfaqësues të Presidencës, 
të Këshillit të Ministrave, 

ministrive, strukturave të auditimit të brendshëm, të medias etj. Në 
takimet e organizuara, Kryetari Mustafa Kërçuku vuri në dukje ndihmën 
dhe inkurajimin që i ka dhënë GAO e SHBA-së institucionit të KLSH-
së, ku veçoi trajnimet e “International Auditor Fellowship Program”, në 
të cilin kanë marrë pjesë katër kontrollorë me përvojë të KLSH-së. 

Delegacione të KLSH-së 
të kryesuara nga Kryetari, 
morën pjesë në punimet e 
Kongreseve të INTOSAI-t

nga Kongresi i XVI-të i 
INTOSAI-t në Montevideo, 
Uruguaj, në datat 9-14 

të në Seul të Koresë së Jugut 
zhvilluar në datat 20-27 
tetor 2001, Francë në vitin 
1999.

Z. David M. Walker
Kontrollori i Përgjithshëm i SHBA-së

Kryetari i KLSH-së z. Mustafa Kërçuku në  
Kongresin e XVII-të të ISTOSAI-t, Seul, Kore e 

Jugut, 20-27 tetor 2001
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Kongresi i XVIII-të në 
Budapest të Hungarisë 
në datat 10-16 tetor 2004. 
Gjithashtu, delegacionet 
e KLSH-së kanë marrë 
pjesë në Kongresin i IV-t 
të EUROSAI-t të zhvilluar në 
Paris, Francë në vitin 1999,  
Kongresin e V-të në Moskë, 
Rusi në vitin 2003. 

Një ngjarje me rëndësi 
ishte organizmi me sukses 
nga KLSH, me asistencën 
e Gjykatës Evropiane të 
Audituesve dhe SIGMA-s të 
Seminarit “Mbi auditimin e 
sistemeve të IT” në Tiranë, 

në datat 11-13 qershor 2003, ku merrnin pjesë SAI-it të vendeve të 
Evropës Qendrore e Lindore, Qipros, Maltës dhe Turqisë. Qëllimi i këtij 
Seminari ishte të lehtësonte shkëmbimin e njohurive dhe përvojave 
praktike, si dhe standardeve për sistemet e IT dhe auditimin e tyre, me 
qëllim që të inkurajohej nga këto SAI, përdorimi dhe zbatimi i metodave 
e procedurave më të mira për auditimin e IT. Më tej, gjatë gjithë kësaj 
periudhe nuk u bënë më përpjekje për të realizuar auditimin e sistemeve 
të IT.

Përveç raporteve të monitorimit të ecurisë vjetore të hartuar nga 
SIGMA për KLSH-në, ku jepen vlerësime pozitive, në mars të vitit 
2003 SIGMA dërgoi tre ekspertë, të cilët qëndruan për rreth dy muaj 

të KLSH-së, duke marrë intervista, shqyrtuar dosjet e kontrollit, 

zhvillimit të institucionit etj., proces i cili përfundoi me përgatitjen e 
“Raportit të vlerësimit të SIGMA-s”, më 15 korrik 2003. 

Ky raport kishte për objektiv që të pajiste autoritetet shqiptare 
me një vlerësim të pavarur mbi rolin dhe funksionimin e KLSH-
së në procesin e përgjegjshmërisë publike, kundrejt standardeve të 
auditimit të pranuara në nivel ndërkombëtar dhe kundrejt “praktikës së
mirë”. Gjithashtu, vëzhgimi do të bënte të mundur, që SIGMA të 
ndihmonte KLSH-në nëpërmjet Delegacionin të Komisionit Evropian 
në Tiranë, në organizimin e veprimtarive të tjera zhvilluese të institucionit. 
Në këtë kuadër, SIGMA i rekomandoi këtij Delegacioni të çelë një fond 

Kryetari i KLSH-së z. Mustafa Kërçuku në 
Kongresin e V-të EUROSAI, Moskë, Rusi, 2003.
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nga programi  PHARE (Projekti Al 9906), për mbështetje ndaj KLSH-
së në Shqipëri, në mënyrë që të arriheshin reformat e kërkuara. 

Projekti i Asistencës Teknike dhe Trajnimit në vlerën 500 mijë 
Euro për KLSH-në, u realizua gjatë vitit 2004 nga NAO e Mbretërisë 
së Bashkuar. Objektivi i përgjithshëm ishte përshtatja dhe zbatimi i një 
strategjie efektive të kontrollit të KLSH-së, duke ruajtur pavarësinë në 
marrëdhëniet me organet ekzekutive, dhe të jetë në ballë të iniciativave 
për një qeverisje të mirë në sektorin publik. Projekti përbëhej nga 3 
komponentë kryesore: 

1. Mbështetja e proceseve bazë të kontrollit (udhëzime, manuale e 
trajnime).

2. Asistencë në procesin e mbështetjes (strategjisë së zhvillimit, 
seminare me partnerë të sektorit publik, përmirësimin e IT në 
institucion). 

3. Menaxhimi i burimeve njerëzore.

. Projekti ishte pararendës i Projektit të 
Binjakëzimit, në vlerën 1 milionë Euro, pjesë e Programit CARDS të 
BE-së, që u implementua nga NAO e Mbretërisë së Bashkuar dhe Gjykata 
e Auditimit e Hollandës në vitet 2007-2008. 
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Periudha tetor 2004 - dhjetor 2011 

Pas mbarimit të mandatit të z. Mustafa Kërçuku
në krye të KLSH,  Presidenti i Republikës Alfred 
Moisiu dërgoi në Kuvend dekretin për emërimin e 
Z. Robert Çeku Kryetar  të  KLSH, i cili  në atë kohë 
ishte deputet  i Partisë Republikane (parti në opozitë).
Arsyet jo të drejta të negocimit për kandidatin e 
nominuar nga Presidenti i Republikës ngjallën 
reagimin me të drejtë të opozitës dhe Kryetarit të 
atëhershëm të saj Prof.Dr. Sali Berisha. 

Kryesisht me votat e maxhorancës socialiste, me 
vendimin nr. 153, datë 28.10.2004, Kuvendi miratoi 
dekretin e Presidentit për emërimin e Robert Çeku 
Kryetar i KLSH-së.

Gjatë këtij mandati 7 vjeçar, veprimtaria e KLSH-së 
është mbështetur tërësisht në dispozitat kushtetuese dhe në ligjin organik 
të KLSH-së të miratuar në dhjetor 1997 dhe amenduar në prill të vitit 2000. 

Numri i punonjësve në organikë për vitin 2005, ishte i njëjtë me 
atë të vitit 2004, gjithsej 160 punonjës. Ky numër ka qenë i njejtë deri 
në vitin 2008, më pas u ul në 156 punonjës.

Me ristrukturimin e institucionit, n truktura e 
punonjësve sipas arsimit dhe profesioneve paraqitej: me arsim të lartë 
132 punonjës ose rreth 
të diplomuar në shkencat ekonomike 99, në shkencat juridike 13, në 

mesëm 
e të ulët 21 punonjës ose në masën 14%. Mbizotëronin ekonomistët, të 
cilët zinin 75% të numrit total të punonjësve me arsim të lartë, juristët 
10%, inxhinierët mbi 8% dhe të diplomuar në degë të tjera 7%. 

vjeç, pothuajse e njëjtë prej disa vitesh dhe vjetërsia në punë rreth 21 

ndjeshëm dhe ka arritur në 50 vjeç. Raporti  femra/meshkuj ishte 35% 
femra dhe 65% meshkuj, pothuajse në të njëjtin raport si në vitin 2004. 

Më 6 maj 2005 u nënshkrua një Marrëveshje Bashkëpunimi 
ndërmjet Kryetarit të KLSH-së dhe Prokurorit të Përgjithshëm, me 
qëllim fuqizimin e bashkëpunimit ndërmjet KLSH-së dhe Zyrës së 

Z. Robert Çeku
Kryetar i Kontrollit 
të Lartë të Shtetit

2004-2011
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Prokurorit të Përgjithshëm, si dhe 
rritjen e efektivitetit të goditjes 
të akteve korruptive të punonjësve 
të administratës publike. Në dy-
tre vitet e para pati disa përpjekje 
dhe arritje të dyanshme, sidomos 
në dhënien dhe shkëmbimin 
e ndërsjelltë të materialeve e
të informacioneve, si dhe në 
plotësimin e rregullt të materialeve 
kallëzuese. Me kalimin e viteve, 
në vitet 2008, 2009, 2010 dhe 2011 
kjo marrëveshje mbeti thjesht 
në letër, rrjedhojë kjo e punës së 
pamjaftueshme të institucionit të 
KLSH-së dhe të nënvleftësimit nga 

ana e organeve të prokurorisë. 
Përsa i përket ecurisë së kallëzimeve penale rezulton se raporti i 

kallëzimeve të depozituara, me ato për të cilat është marrë vendim 
numrit total të kallëzimeve të depozituara 

nga KLSH gjatë periudhës kohore 2000-2011. Nga ana tjetër, numri i 
rasteve për të cilat vendoset regjistrimi i procedimit dhe në përfundim të 
hetimeve prokuroria ka vendosur pushimin e çështjes, ka qenë relativisht 
i madh. Vetëm në rreth 10% të rasteve gjatë kësaj periudhe, organet e 
prokurorisë kanë vendosur dërgimin e çështjes për gjykim.

Me mbështetjen e NAO të Mbretërisë Bashkuar, KLSH përgati 
. Ndërkohë me 

vendimin nr. 80, datë 11.7.2005 të Kryetarit u miratua dhe shpërnda 
për zbatim 

Në veprimtarinë kontrolluese, 
në të cilët u konstatuan dhe evidentuan parregullsi dhe 

shtetit  U rekomanduan 
732 masa administrative e disiplinore dhe nga subjektet e kontrolluara 
u realizuan 532 prej tyre, ose në masën rreth 73%. Për shkeljet me dëm 
ekonomik të evidentuara gjatë këtij viti në, 27 raste dhe për 74 persona, 
institucioni kreu kallëzim në organet e prokurorisë. 

Në zbatim të standardeve ndërkombëtare të auditimit dhe të vetë 
KLSH-së, si dhe rekomandimeve të SIGMA-s,

 Për këtë, u shqyrtuan një 

Presidenti i Republikës z. Alfred 
Moisiu, Kryetari i KLSH-së z. Robert 
Çeku dhe Prokurori i Përgjithshëm

z. Theodhori Sallaku, maj 2005
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dhe vlerësuar nëse politika, strategji e rregulla të përcaktuara në 
rregulloret e brendshme, në standardet dhe në manualet e auditivit, 
janë zbatuar në të gjitha fazat, si në programim, zbatim dhe raportim të 
punës kontrolluese.

Në kuadër të bashkëpunimit dhe ndihmës 
nga Delegacioni i Komisionit Evropian 
në Tiranë, u botua dhe u shpërnda nga ky 
institucion:

për përgatitjen 

dy vjet për përzgjedhjen e materialeve, 
përkthimin, konsultimet me ekspertët e 
SIGMA-s dhe të asistencës teknike. 

Në muajin shkurt 2006, u botuan 
dhe shpërndanë për ndjekje dhe zbatim 

dhe

.
Të gjithë këto materiale, iu vunë në 

dispozicion punonjësve të KLSH-së, veçanërisht  kontrollorëve, si 

njohjen dhe zbatimin në praktikë të standardeve, udhëzuesve dhe 
përvojës të përparuar ndërkombëtare në fushën e kontrollit dhe auditimit.  

Në mars 2005, Kryetari i KLSH-së realizoi një vizitë zyrtare në Dhomën 
e Lartë të Kontrollit të Polonisë, ku u ra dakord për nënshkrimin e një 
marrëveshjeje bashkëpunimi ndërmjet të dy institucioneve. Në qershor 
2005, kreu një vizitë zyrtare në Zyrën Kombëtare të Auditimit të Bullgarisë, 
për zyrtarizimin e bashkëpunimit ndërmjet të dy institucioneve, vizitë e 
cila u përmbyll me nënshkrimin e një marrëveshjeje bashkëpunimi. 

Në prill 2005, në Bullgari u mbajt takimi i koordinatoreve të SAI-
ve të Shqipërisë, Bullgarisë, Kroacisë, Turqisë, ECA dhe SIGMA. Këto 
takime të radhës të koordinatorëve të SAI-ve të vendeve kandidate për 
në BE vijuan sipas programit.

nga të cilët 40 kontrolle të
kombinuar (ligjshmërie, rregullshmërie e vlerësues), 91 rregullshmërie 
dhe

ardhurat e buxhetit të shtetit dhe shpenzimet me fondet buxhetore,
 U rekomanduan 1002 masa 

administrative e disiplinore dhe nga subjektet e kontrolluara u realizuan 
754 prej tyre, ose në masën rreth 75%. 
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Për shkeljet me dëm ekonomik të evidentuara gjatë këtij viti, në 32 raste 
dhe për 102 persona institucioni kreu kallëzim në organet e prokurorisë. 

Në vitet 2005-2006, në krahasim me vitet 2003-2004, 

Gjatë këtij viti, KLSH mori pjesë në Konferencën e EUROSAI-t me 
temë “Roli i SAI-ve në 
2006 një delegacion me në krye Kryetarin e KLSH-së bëri vizitë në Zyrën 
Kombëtare të Auditimit të Republikës Popullore të Kinës (CNAO) dhe 
në maj 2006, KLSH-në e vizitoi Kryetari i Zyrës Kombëtare të 
Auditimit të Bullgarisë.

U nënshkruan disa marrëveshje me SAI të tjerë, të cilat në fakt nuk 
prodhuan rezultatin e parashikuar, sepse nuk u tentua te viheshin ne 
zbatim.

Në qershor 2005, me Zyrën Kombëtare të Auditimit të Bullgarisë 
u nënshkrua një marrëveshje, por nuk u zhvillua ndonjë bashkëpunim. 
Në mars 2006, gjatë vizitës zyrtare në Tiranë të delegacionit të Dhomës 
së Lartë të Kontrollit të Polonisë, u ra “dakord” për zhvillimin e 
bashkëpunimit profesional dhe teknik midis palëve, duke siguruar 
asistencë të 
eksperiencave për përmirësimin e 

Për periudhën 2006-2009, është kryer vetëm një trajnim në Poloni 
(Golavice), ku kanë shkuar 10 punonjës për një javë. Në fund të vitit 2009, 
marrëveshja zyrtarisht pushoi së ekzistuari. U rinovua vetëm në vitin 2012. 

Në nëntor 2006, vizita 
zyrtare e delegacionit të KLSH-
së në Dhomën e Llogarive të 
Federatës Ruse në Moskë, u 

marrëveshjes së bashkëpunimit. 
Drejtimet për bashkëpunim 
përfshinin shkëmbimin e 
eksperiencave, informacionit 
dhe dokumentacionit mbi 
veprimtarinë e ndërsjelltë, si 
dhe organizimin e projekteve 
studimore dhe kontrolleve të 
përbashkëta.

Nga tryeza e bisedimeve të delegacioneve të 
Dhomës së Llogarive të Federatës Ruse, të 

drejtuar nga z. Sergey Vladimirovich Stepashin 
dhe KLSH, të drejtuar nga z. Robert Çeku, 

Moskë 16 Nëntor 2006
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Në janar 2007, KLSH 
nënshkroi në Kopenhagen 
me NAO të Danimarkës, një 

po kështu në shkurt 
2007, nënshkroi në Tiranë 
marrëveshje bashkëpunimi 
me SAO-n e Hungarisë. Të 
dyja këto marrëveshje mbetën 
të pazhvilluara. 

Në vitin 2009, u realizua 
vizita e delegacionit të 
Mbretërisë së Tajlandës, të 
kryesuar nga Auditore e 
Përgjithshme Znj. Khunying 

Jaruvan Maintaka dhe Avokati i Popullit Z. Teeradej Meepien (Ret). 
Në kuadër të  Marrëveshjes së Asocim Stabilizimit të vendit 

tonë me BE-në,  me fondet e Programit CARDS, BE nëpërmjet 
Delegacionit të tij në Tiranë akordoi 1 milionë Euro për Projektin e 
Binjakëzimit “Mbështetje për institucionin e KLSH-së”, projekt i cili 
u implementua nga NAO e Mbretërisë së Bashkuar dhe Gjykata e 
Auditimit e Hollandës, në bashkëpunim me KLSH. Projekti zgjati 
20 muaj, nga muaji janar 2007 deri në shtator 2008. 

Objektivi kryesor i Projektit ishte:

Komponentët kryesor përbërës të Projektit ishin: 
1. Reforma Institucionale,
2. Praktikat e kontrollit (auditimit), 
3. Burimet Njerëzore,
4. Reforma ligjore, 
5. Komunikimi. 

Gjatë implementimit të Projektit u bënë vizita studimore, përkatësisht: 
14 punonjës të KLSH-së në zyrat e NAO të Mbretërisë së Bashkuar, 

11 punonjës të tjerë në zyrat e Gjykatës së Auditimit të Holandës për 
auditimin e performancës. 

pilot dhe 4 auditime pilot të performancës. Më pas u hartuan manuali 
i auditimit 

Ky Projekt Binjakëzimi rezultoi i suksesshëm për institucionin e 
KLSH-së, sidomos për punonjësit që morrën pjesë drejtpërsëdrejti në 

Kryetari i KLSH-së z. Robert Çeku dhe Znj.
Khunying Jaruvan Maintaka Auditore e 
Përgjithshme e Mbretërisë së Tajlandës, 

Tiranë 2009
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implementimin e tij, por fatkeqësisht mbas vitit 2008 u ndërpre çdo lloj 
bashkëpunimi e trajnimi. 

KLSH njeh në këtë projekt seriozitetin dhe korrektesën e treguar nga 
partnerët e huaj, si Frank Grogan, Drejtues i Projektit dhe Alex Black, 
Këshilltar Rezident i Projektit (NAO e Mbretërisë së Bashkuar), nga 
Andre Van Ommere, Drejtues i Projektit (Gjykata e Auditimit Holandë), 
si dhe ekspertët e ndryshëm të huaj të Projektit, por edhe përkushtimin 
dhe përgjegjshmërinë e treguar nga punonjësit pjesëmarrës të trajnuar, 
për të bashkëpunuar dhe bashkërenduar me ekspertët lektorë dhe 
zbatues të huaj. 

Ndër produktet e parashikuara në kontratën për Projektin e 
Binjakëzimit dhe të realizuara, vlen të përmenden:

- Auditimet pilot të performancës dhe sigurimi i cilësisë së 

- Analiza e nevojave të trajnimit në funksion të hartimit të planit të 

- Drafti për zhvillimin 
strategjik të institucionit 
për periudhën 2009-2012

- Strategjitë e 
komunikimit të jashtëm 

Gjatë vitit 2008, për shkak te 
Projektit te binjakëzimit te BE, 
janë realizuar 7.5 dite trajnimi 
në vit për çdo punonjës, por ne 
përgjithësi gjate periudhës 2008-
2011, shifra e trajnimeve është 
shume e ulet, larg standardeve 
ndërkombëtare, afërsisht 2 ditë 
trajnimi në vit. 

Vizita zyrtare e Gjykatës së Llogarive 
të Turqisë në KLSH Në foto: z. Mehmet 

Damar Presidentit të Gjykatës së Llogarive 
të Turqisë, Drejtori për Marrëdhëniet 

Ndërkombëtare, z. Bademli Kryetari i KLSH 
z. Robert Çeku, Drejtoresha e Marrëdhënieve 
me Jashtë, znj. Evis Pustina, Tiranë, prill 2007
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Gjatë vitit 2007, një grup prej 5 punonjësish, morën pjesë në Konferencën 
e V-të të EUROSAI-OLACEF, ku u zhvilluan temat: “Qëndrueshmëria 

në simpoziumin ndërkombëtar mbi “Kontrollin e mjedisit”, zhvilluar në 
Ankara të Turqisë, ku u vu theksi në rolin e SAI-ve në konsolidimin e 
kuadrit ligjor mbi ruajtjen dhe zhvillimin e mjedisit, si dhe lëvrimin e 

e organizuar për ngritjen e kapaciteteve në fushën e menaxhimit të 

Ljubjanë, Slloveni dhe në trajnimin e zhvilluar në Budapest, Hungari, me 
temë “Mbi cilësinë e kontrollit”. 

Në data 5-10 nëntor 2007, një delegacion prej 5 vetësh i 
kryesuar nga Kryetari i KLSH-së morri pjesë në Kongresin e XIX 
të INTOSAI-t, të zhvilluar në Meksiko të Meksikës. 

Për aktivitetet e zhvilluara gjatë vitit 2008, duhen përmendur 
trajnimet e zhvilluara ne Mal te Zi,  Slloveni, Turqi ,Lituani dhe Çeki, ku 
u trajtuan ytema te ndryshme ne lidhje me  marrëdhëniet  me  publikun, 
menaxhimin e borxhit, kontrollin e bendshem, standartet e auditimit , etj 

Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për kryerjen e auditimeve të 
performancës, të cilët nga 4 të kryer nga Projekti përpara 3 vjetësh, 
përfunduan në 1 auditim të realizuar në vitin 2011. 

E pashpjegueshme është që fryma e bashkëpunimit e krijuar sidomos 
ndërmjet KLSH-së me Delegacionin e Komisionit Evropian në Tiranë, me 
SIGMA-n dhe NAO të Mbretërisë së Bashkuar, nuk vazhdoi në vitet 2009, 
2010 dhe 2011. Kjo ka ndikuar ne performancën e dobët te audituesve dhe 
të Institucionit.

Për teknologjinë e informacionit, ndonëse në përfundim të Projektit 
të Binjakëzimit, u hartua strategjia e zhvillimit të tij 2009 - 2012, por 
implementimi i tij është i mangët. Materialet ndërmjet departamenteve 
dhe drejtorive brenda institucionit, deri në fund të vitit 2011nuk kanë 

 kanë munguar kontrollet që përdorin 
programet e teknologjisë së informacionit, për t’u përmendur 
programi “IDEA”, të cilin KLSH e disponon prej disa vitesh, por nuk e 
ka përdorur deri në fund të vitit 2011. 

Përveç blerjes dhe sigurimit të disa pajisjeve të reja kompjuterike 
gjatë viteve 2008-2011 KLSH-ja nuk ka njohur progres, kjo si rezultat 
i zhvillimit me hope dhe jo harmonik të burimeve njerëzore në 
fushën e teknologjisë së informacionit dhe infrastrukturën e tij. Për te 
plotësuar trajnimin e punonjësve edhe ne këtë fushe, gjate vitit 2012 janë 
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bere përmirësime te dukshme ne strukturën e trajnimeve duke shtuar 

Mungesa e hapësirave të punës dhe pasja e një rrjeti kompjuterik
përbëjnë një 

pengesë të pa kompesueshme nga ndikimi pozitiv i faktorëve të tjerë. 
 nga të cilat: 

të
rregullshmërie dhe Në këto 
kontrolle të ushtruar dhe evaduar, janë zbuluar parregullsi dhe shkelje 

ardhurat e buxhetit të shtetit dhe në shpenzimet me 
fondet buxhetore, 
Janë bërë 32 propozime për ndryshime apo përmirësim të legjislacionit 
në fuqi, nga të cilat janë zbatuar 22 dhe janë rekomanduar 632 masa 
administrative e disiplinore, nga të cilat subjektet e kontrolluar kanë 
realizuar 488, ose në masën rreth 77%. Për shkeljet me dëm ekonomik të 
evidentuara gjatë këtij viti, në 30 raste, për 84 persona është bërë kallëzim 
në organet e prokurorisë. 

 ku u konstatuan shkelje me pasojë 
 U rekomanduan 894 masa 

administrative e disiplinore dhe nga subjektet u realizuan 699 prej tyre, ose 
në masën rreth 78%. U bënë 36 propozime për ndryshime apo përmirësim 
të legjislacionit në fuqi, nga të cilat janë zbatuar 15. Për shkeljet me dëm 
ekonomik të evidentuara gjatë këtij viti, në 32 raste, për 81 persona është 
bërë kallëzim në organet e prokurorisë. 

Vlera e shmangieve të pagesës së detyrimeve tatimore nga subjektet 

të konstatuara nga KLSH në vitet 2006, 2007 dhe 2008 ka rezultuar 
respektivisht në shumën 4,782 milionë lekë, ose në masën 65% të vlerës 

dhe 1,887 milionë lekë, ose rreth 47% të vlerës gjithsej të zbulimeve. 
Si të gjithë institucionet kushtetuese dhe të pavarura, dhe KLSH 

raporton çdo vit për veprimtarinë e tij, në Komisionin e Ekonomisë dhe 
Financave dhe në seancë plenare në Kuvend. Në përfundim Kuvendi 
miraton Rezolutën përkatëse. 

Me shkresën nr. 913, datë 29.3.2007, Kuvendi i Shqipërisë i ka dërguar 
KLSH-së Rezolutën “Për vlerësimin e veprimtarisë së KLSH për vitin 
2006”. Krahas vlerësimeve për përmirësimet e bëra nga KLSH në drejtim 

veprimtarisë kontrolluese dhe përmirësimit të përmbajtjes së masave 



133Elementët e parë të Kontrollit të Lartë të Shtetit për periudhën 1912-1924Kontrolli i Shtetit gjatë regjimit komunist 1945 - 1990Kontrolli i Shtetit gjatë viteve 1990-2012

me Këshillin e Ministrave dhe Kuvendin për përmirësimin e akteve 
ligjore dhe nënligjore etj.

Me shkresën nr. 1573, datë 29.4.2008, Kuvendi i Shqipërisë i ka 
dërguar KLSH-së Rezolutën “Për vlerësimin e veprimtarisë së KLSH për 
vitin 2007”. Krahas vlerësimeve për përmirësimet e bëra nga KLSH në 

përmirësimin e cilësisë të raporteve të kontrollit, të konkluzioneve 

me Drejtorinë e Përgjithshme të Auditimit të Brendshëm dhe organet 

Përgjithshme, etj.
Duke parë ndërhyrjen e legjislativit në pavarësinë e institucionit 

dhe në kompetencat e Kryetarit të KLSH-së në fushën e pagave, 
shpërblimeve dhe strukturave, KLSH ka kërkuar nga Gjykata 
Kushtetuese shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të neneve 
4, 9 dhe 20, si dhe të pikës 1 të nenit 1, pikës 2 të nenit 7 dhe pikave 1 e 2 
të nenit 10, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 9584, datë 17.7.2006 
“Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura 
kushtetuese dhe institucioneve të tjera të pavarura të krijuara me ligj”.    

Gjykata Kushtetuese me  vendosi 
shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së 
Shqipërisë të pikave dhe neneve të ligjit të sipërcituar, 

.

. U bënë 65 propozime 
për ndryshime apo përmirësim të legjislacionit në fuqi, nga të cilat janë 
zbatuar 33. U rekomanduan 835 masa administrative e disiplinore dhe 
nga subjektet u realizuan 627 prej tyre, ose në masën rreth 75%. Për 
shkeljet me dëm ekonomik të evidentuara gjatë këtij viti, në 9 raste, për 27 
persona është bërë kallëzim në organet e prokurorisë. 

Për trajnimin e punonjësve këtë vit janë realizuar mesatarisht 2.1 
ditë trajnime për çdo punonjës, shifër shumë e ulët, kjo për punonjës të 
veprimtarisë kontrolluese.

Këtë vit, punonjës të KLSH kanë marrë pjesë në shumë konferenca 
dhe takime si : ne takimin e 12 të INTOSAI-WGEA, të zhvilluar 
në

privatizimin onferencën e VI-të të përbashkët 
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EUROSAI akimin e bordit ndërkombëtar 
të audituesve t onferencën mbi kontrollin e brendshëm 

ndërgjegjësimit për ISSAI”, në zhvilluar në Varshavë dhe takimin me 
temë “Mbi auditimin e jashtëm dhe auditimin e brendshëm”, zhvilluar 
në  Lubjanë. 

Këtë vit, ka bërë vizitë në 
KLSH Auditore e Përgjithshme 
e Maqedonisë Tanja Tanevska, 
ku është diskutuar për 
fuqizimin e mëtejshëm të 
marrëdhënieve në fushat me 
interes të përbashkët. 

Treguesi i trajnimit, në vitin 
2006 rezultoi 2.5 dite trajnimi 

rezultoi 4.9 dite trajnimi për 

rezultoi 7.5 ditë trajnimi për 
çdo punonjës, në vitin 2009, 
2.1 ditë trajnimi, në vitin 2010 
shifra ishte 3.3 ditë trajnimi dhe në vitin 2011 rezultoi 2.1 ditë trajnimi për 
çdo punonjës. Ky tregues është i ulët krahasuar me atë të institucioneve 
te tjera homologe të kontrollit dhe larg standardeve ndërkombëtare.

është programuar dhe po realizohet një rritje tepër e konsiderueshme e 
trajnimeve për çdo punonjës të institucionit brenda dhe jashtë vendit.  

Më datën 6 maj 2009, gjashtë institucione të vendit tonë si: 
Prokuroria e Përgjithshme, Ministria e Brendshme, Ministria e 
Financave, Shërbimi Informativ Shtetëror, KLSH dhe Inspektoriati i 
Lartë i Kontrollit dhe Deklarimit të Pasurisë, në kuadër të Programit të 
USAID dhe Departamentit të Drejtësisë të SHBA, Pragu i Mijëvjeçarit II-të,
nënshkruan Memorandumin e Bashkëpunimit për ngritjen e njësive të 
përbashkëta të hetimit rajonal. Me nënshkrimin e këtij Memorandumi, 
pas Tiranës u ngritën edhe gjashtë zyra të reja të Task-Forcës për 
hetimin e krimit ekonomik dhe korrupsionit në rrethet  Fier, Vlorë, 
Shkodër, Gjirokastër, Korçë dhe Durrës. Kompetenca e këtyre njësive 
përfshin shumë vepra penale, si ato në tatime, dogana, shoqëritë 

abuzimet 
me detyrën dhe veprat penale në fushën e korrupsionit. 

Ky Memorandum Bashkëpunimi nuk ka funksionuar sa dhe si duhet 
n

Auditorja e Përgjithshme e Maqedonisë Tanja 
Tanevska dhe Kryetari i KLSH-së z. Robert 

Çeku, Tiranë 2009
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Në maj 2010, Kuvendi i Shqipërisë i ka dërguar KLSH Rezolutën 
“Për vlerësimin e veprimtarisë së KLSH për vitin 2009”. Për vitin 2010, 
Kuvendi ka kërkuar nga KLSH, rritjen e pavarësisë së institucionit dhe 
organizimin e kontrolleve me cilësi, efektivitet të lartë, objektivitet dhe 

konsolidimin e bashkëpunimit me Kuvendin, Këshillin e Ministrave, 
institucionet qendrore dhe me organet e drejtësisë për të vënë para 
përgjegjësisë shkelësit e ligjit etj.

ku u konstatuan parregullsi dhe 
shkelje  Janë bërë 53 
propozime për ndryshime apo përmirësim të legjislacionit në fuqi, 
nga të cilat janë zbatuar 28. U rekomanduan 847 masa administrative e 
disiplinore dhe nga subjektet u realizuan 685 prej tyre, ose në masën rreth 
80%. Për shkeljet me dëm ekonomik të evidentuara gjatë këtij viti, në 5 
raste, për 13 persona është bërë kallëzim në organet e prokurorisë. 

Gjatë vitit 2010, KLSH ka marrë pjesë në disa takime ndërkombëtare, 
te organizuara nga SIGMA, Agjencia Ndërkombëtare Crown Agents, etj, 
në  të  cilat janë trajtuar dhe diskutuar çështje te ndryshme si auditimi i 
menaxhimit të borxhit publik, auditimi i performancës, etj.

Nga viti në vit është rritur volumi i shkëmbimit të ndërsjellë të 
marrëdhënieve me institucionet ndërkombëtare dhe homologe. Kjo 
rritje duhet te shoqërohet me një punë të studiuar dhe programuar 
mire, për të mënjanuar formalizmin e konstatuar në hartimin 
e programeve nga struktura përkatëse në KLSH. Kërkohet të 

reciprok do të sigurohen në takimet dhe vizitat e ndërsjellta. Njohja 
e praktikave të mëparshme, në vitet 2004-2011, ku në aktivitetet 
ndërkombëtare caktoheshin për të marrë pjesë pothuajse gjithnjë i njëjti 
grup  punonjësish, shoqëruar kjo dhe me faktin e mos-shpërndarjes se 

KLSH-se, na shërben për të programuar saktë, me ndershmëri dhe 
objektivitet strategjinë e pjesëmarrjes në aktivitetet ndërkombëtare, 

Me shkresën nr. 166/2, datë 06.06.2011, Kuvendi i Shqipërisë i ka 
dërguar KLSH-së Rezolutën “Për vlerësimin e veprimtarisë së KLSH 
për vitin 2010”. Krahas vlerësimeve për përmirësimet e bëra nga KLSH 
ka kërkuar nga ky i fundit përdorimin më gjerësisht të  metodologjisë 
bashkëkohore të
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e cilësisë në kontrollin e përdorimit të fondeve të Buxhetit të Shtetit, 

konsolidimin e bashkëpunimit me Kuvendin, Këshillin e Ministrave, 
institucionet qendrore dhe me organet e drejtësisë, etj.

ku janë konstatuar 

Janë bërë 45 propozime për ndryshime apo përmirësim të legjislacionit 
në fuqi, nga të cilat janë zbatuar 22. U rekomanduan 720 masa 
administrative e disiplinore dhe nga subjektet u realizuan 536 prej tyre, 
ose në masën rreth 74%. Për shkeljet me dëm ekonomik të evidentuara 
gjatë këtij viti, në 6 raste, për 13 persona është bërë kallëzim në organet e 
prokurorisë, shifër shume e ulet.

Për këtë vit, KLSH-së i janë miratuar në organikë gjithsej 156 punonjës. 

me arsim të lartë zënë 141 punonjës, ose në masën rreth 90% kundrejt 
numrit total të punonjësve. Punonjësit me arsim të mesëm e të ulët gjithsej 
14, janë të punësuar vetëm në detyra shërbimi. 

Pjesën dërmuese e përbëjnë ekonomistët (përfshihen kontabilistët

rreth 12%, inxhinierët 15% dhe të diplomuar në degë të tjera 6%. 
Mosha mesatare në KLSH në janar 2012 është 50 vjeç, vjetërsia në 

punë është rreth 9.1 vjet për person, kurse raporti femra/meshkuj është 
33.5% me 66.5%. 

Sipas konstatimit të Komisionit të Shërbimit Civil, vitet e fundit një 
pjesë e rekrutimeve në institucion nuk janë bërë konformë kërkesave të 
ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”. Në 3/mujorin 
e IV-rt të vitit 2011, kanë qenë të punësuar në KLSH 22 punonjës,
me kontrata të përkohshme pune pa afat ose me afat deri në 31.12.2011. 
Të gjithë këta punonjës, më datë 28.12.2011, iu nënshtruan një testimi të 
aftësive profesionale, për të vlerësuar përshtatshmërinë ose jo të tyre për 
të vijuar marrëdhëniet e punës me KLSH-në. 

Nga testimi, i quajtur “kusht i nevojshëm por jo i mjaftueshëm”, 
rezultuan në vlerësime të dobëta 17 prej tyre, fakt që tregon se, rekrutimi 
nuk është bere mbi baza transparence dhe konkurrence. Cilësia e dobët 

tërësi punën e institucionit për shkak te punës në 

realizuan disa aktivitete si: 
Vizita zyrtare e delegacionit të KLSH-së në Zyrën e Auditorit të 
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Përgjithshëm të Kosovës, Prishtinë, vizitë që nuk u pasua me kontakte 
dhe bashkëpunim konkret mes të dy institucioneve, si dhe takimi i 
Kryetarëve të SAI-ve të vendeve kandidate dhe kandidate të 
mundshme për në BE, organizuar nga SIGMA dhe Gjykata e 
Llogarive të Turqisë dhe zhvilluar në muajin mars 2011, në Stamboll, 
Turqi.

Krahas raporteve për veprimtarinë vjetore të KLSH-së dhe për 
zbatimin e buxhetit faktik të shtetit, KLSH gjatë vitit 2011, ka dërguar 
në Kuvend dhe në Komisionin e Ekonomisë dhe Financës buletinet 
3-mujore për rezultatet e auditimeve të ushtruara. 

Presidenti i Republikës me dekretin nr. 7137 date 27.10.2011 propozoi 
z. Sali Shehu për postin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit. Ky 
dekret nuk u miratua nga Kuvendi i Shqipërisë.
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KLSH gjatë vitit 2012

Më 14 dhjetor 2011, Bujar Leskaj në cilësinë e kandidatit për Kryetar 
të KLSH të nominuar nga Presidenti i Republikës, paraqiti përpara 
Komisionit për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit platformën për 
drejtimin e institucionit, të përqëndruar në zbatimin e standardeve të 
INTOSAI, nëpërmjet kthimit të vëmendjes tek auditimi i performancës, 

luftën në sistem kundër korrupsionit dhe për parandalimin e tij. Në të 
theksohet: “

.”
Në këtë platformë rezultojnë këto drejtime kryesore :

KLSH do ta formatojë punën, duke e organizuar atë sipas parimeve 
të deklaratave INTOSAI të Meksikos (2007) dhe të Johanesburgut (2010), 
sipas praktikave më të mira të institucioneve simotra në vendet më të 
përparuara të Bashkimit Europian dhe e mbështetur tërësisht në kornizën 
e plotë kushtetuese dhe ligjore të vendit.

Në punën e  tij, KLSH mund dhe duhet të pasqyrojë pesë parimet 
kryesore të një qeverisjeje të mire: transparencën, përgjegjshmërine, 

2.Thellim i misionit të KLSH në luftën kundër korrupsionit dhe 
abuzimeve në administrimin e pronës publike

KLSH gjatë viteve të fundit është përpjekur të japë kontributin e tij 
për zbulimin dhe evidentimin e korrupsionit dhe abuzimeve në shumë 
nga institucionet shtetërore të kontrolluara. Megjithatë, të gjithë jemi të 
ndërgjegjshëm se ai jo gjithmonë ka qenë i suksesshëm, si për dobësi të 
vete Institucionit, ashtu dhe për arsye të tjera. Në këtë aspekt, ngelet ende 

7 F
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shumë për të bërë. Funksioni parandalues i KLSH ndaj korrupsionit dhe 
abuzimit, nëpërmjet analizës së riskut dhe kontrolleve të bazuara mbi 
këtë analizë, si dhe auditi i performancës kanë lënë gjithashtu shpesh 
herë për të dëshiruar. Për kushtet ku sot zhvillohet ekonomia jonë, mes 
presioneve të forta nga kriza dhe vështirësitë ekonomike të vendeve 
përreth, misioni parandalues ndaj korrupsionit dhe abuzimeve ndaj 
ekonomisë shtetërore merr një rol të rëndësishëm, duke ditur masën e 

fokusin që ka marrë sot lufta kundër korrupsionit. Luftën pa kompromis 
ndaj korrupsionit e shtron edhe parimi Nr. 5 (

 i Deklaratës së INTOSAI në Johanesburg në vitin 2010, si dhe 
Rekomandimi Nr. 8 i Komisionit Evropian për integrimin e Shqipërisë.

përqëndruar me shumë në kontrollin e mbajtjeve të llogarive dhe në 

kontrollit.

e ndërhyrjeve të tij në rastet kur ka vepruar i vetëm, ose kur e ka konceptuar 
veprimtarinë e tij veçmas nga institucionet e tjera të ngjashme me të. 
Prej kohësh tashmë ka lindur nevoja e një bashkëveprimi konkret dhe 
intensiv me struktura shtetërore që kryejnë detyra të afërta me një pjesë 
të detyrave të KLSH, si Departamenti për Luftën ndaj Korrupsionit në 
Këshillin e Ministrave, Drejtoria e Përgjithshme e Auditimit dhe Drejtoria 
e Inspektimit Financiar Publik pranë Ministrisë së Financave, apo edhe 
që vijojnë punën pas propozimeve të KLSH, sikurse është Prokuroria e 
Shtetit, si organ qendror i akuzës së Shtetit. 
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Më datë 15 dhjetor 2011, Kuvendi i Shqipërisë pas votimit të dekretit 
të Presidentit me Nr. 7163, datë 17 nëntor 2011, me 70 vota pro, 61 kundër 
dhe 3 abstenime zgjodhi Kryetar të Kontrollit të Lartë të Shtetit z. Bujar 
Leskaj.

Dekret i Presidentit nr. 7163, datë 17 nëntor 2011
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Në përputhje me nenin 6, të ligjit nr. 8270, datë 23.12.1997 “Për 
Kontrollin e Lartë të Shtetit”, ndryshuar me ligjin nr. 8599, datë 1.6.2000, 
me datë 22 dhjetor 2011, z. Bujar Leskaj bëri betimin para Kuvendit të 
Shqipërisë

Gjatë janarit 2012, KLSH zhvilloi analizat vjetore në nivel departamenti 
dhe analizën e përgjithshme vjetore për herë të parë në praninë e medias 
dhe të përfaqësuesve nga shoqëria civile. 

Kryetari i KLSH-së Z. Bujar Leskaj 
bën betimin para Kuvendit të Shqipërisë

Votimi i Dekretit të Presidentit në Kuvendin e Shqipërisë, 15 dhjetor 2011
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Për periudhën janar-shtator 2012, KLSH ka kryer 122 auditime dhe ka 
zbuluar dëme në masën 13 miliardë e 19 milionë lekë dhe për periudhën 
janar-dhjetor numri i auditimeve te realizuar është 156. Në periudhën 
9-mujore, institucioni ka bërë 45 propozime për ndryshime apo përmirësim 
të legjislacionit në fuqi, nga të cilat janë në proces zbatimi 19 prej tyre. 
Ka rekomanduar 929 masa administrative e disiplinore. Për shkeljet me 
dëm ekonomik të evidentuara gjatë kësaj periudhe, institucioni ka bërë 
kallëzim në organet e prokurorisë në 31 raste, për 84 persona. Ndërsa për 
gjithë vitin 2012 janë kryer 42 kallëzime penale në Prokurori.

KLSH gjatë vitit 2012 ka përfunduar 4 auditime të performancës 

perfundojnë në 2013, duke rritur ndjeshëm numrin e këtij lloji auditimi, 
në krahasim me një vit më parë, si dhe duke permiresuar e thelluar 
gjet
Po gjatë këtij viti institucioni përfundoi ripunimin tërësor të Manualit 
ekzistues të Auditimit të Performancës. 

Në rezolutën të 26 prillit 2012 “Për vlerësimin e veprimtarisë së 
KLSH për vitin 2011”, Kuvendi i Shqipërisë i kërkon institucionit: “

”8.

8 Rezoluta e Kuvendit të Shqipërisë për KLSH, 26 prill 2012, faqe 2.

Kryeministri, Prof. Dr. Sali Berisha dhe 
Kryetari i KLSH, Dr. Bujar Leskaj, 

Tiranë, 19 janar 2012. 

Ish-Presidenti i Republikës, 
Prof.Dr. Bamir Topi dhe Kryetari i 

KLSH, Dr. Bujar Leskaj, 
Tiranë, 2 shkurt 2012
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Në shkurt 2012, KLSH 
nënshkroi Marrëveshjen e 
Bashkëpunimit me Inspektoratin 
e Lartë të Deklarimit dhe 
Kontrollit të Pasurive, e cila 
ka shumë rëndësi, për faktin 
se nëse të dyja strukturat 
publike bashkëpunojnë dhe 
ndërveprojnë  në mënyrë të 
institucionalizuar, ato rrisin 

kundër administratorëve publikë 

interesi, dhe nga ana tjetër, 
zgjerojnë spektrin e kontrolleve 
dhe investigimeve. Në bazë të Marrëveshjes, KLSH e informon në kohën 
e duhur dhe tërësisht Inspektoratin e Lartë për rastet e prokurimeve 
publike dhe kontratave administrative kur dyshohet se janë nxjerrë 

konstaton praktika abuzive, korruptive apo arbitrare nga ana e zyrtarëve 
të cilët janë subjekt i ligjeve të tij, informon KLSH të ushtrojë auditimet 
e tij. Marrëveshja po funksionon. 

Në mars 2012, KLSH 
nënshkroi me Autoritetin e 
Konkurrencës Marrëveshjen 
e Bashkëpunimit, për rastet 
kur gjatë auditimeve të tij 
konstatohen praktika të 
administratës publike, ose 
kontrata administrative 
si prokurime, ankande, 
koncesione etj. që mund të 
ndikojnë negativisht në shkallën 
e konkurrencës. Ndërsa 
Autoriteti i Konkurrencës 
njofton institucionin në 
përfundim të kontrolleve apo 

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit 
midis ILDKP përfaqësuar  nga Inspektori i 
Përgjithshëm z. Adriatik Llalla, dhe KLSH-
së përfaqësuar  nga Kryetari z. Bujar Leskaj 

Tiranë, 2 shkurt 2012

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit 
midis   AK përfaqësuar nga Kryetare 

Prof.Dr.Lindita Milo (Lati) dhe KLSH-së
përfaqësuar nga Kryetari Dr. Bujar Leskaj, 

Tiranë, 23 mars 2012
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hetimeve të tij, në rast zbulimi të praktikave abuzive apo arbitrare që 
cenojnë interesat pasurore të shtetit. Ne maj, Autoriteti i Konkurrencës, 
ne koordinim me Agjencinë e Prokurimeve Publike zhvilloi një seminar 
trajnues për Prokurimet Publike Elektronike, ku u ftuan edhe auditues te 

KLSH realizoi në prill 2012 
marrëveshje bashkëpunimi me 
gjashtë nga OJF-të më aktive 
në luftën kundër korrupsionit 
dhe për më shumë transparencë 
në  administrimin publik, dhe 
konkretisht me Transparency 
Internacional në Shqipëri, me 
lëvizjen Alternativa Civile, me 
Qendrën për Transparencë dhe 
Informim të Lirë, me Institutin 
e Studimeve Bashkëkohore, me 
Institutin për Demokraci dhe 
Ndërmjetësim dhe me Lëvizjen 
Evropiane Shqipëri.

Nënshkrimi i Marrëveshjes së 
Bashkëpunimit midis Institutit të 

Studimeve Bashkëkohore përfaqësuar 
nga Drejtori z. Artan Hoxha dhe KLSH-së 
përfaqësuar nga Kryetari z. Bujar Leskaj, 

Tiranë, 23 prill 2012

Nënshkrimi i Marrëveshjes së 
Bashkëpunimit midis Qendrës për 
Transparencë dhe Informim të Lirë 

përfaqësuar nga Drejtori z. Sami Neza 
dhe KLSH-së  përfaqësuar nga Kryetari z. 

Bujar Leskaj, Tiranë 23 Prill  2012

Nënshkrimi i Marrëveshjes së 
Bashkëpunimit midis O.J.F Transparency 

International Shqipëri përfaqësuar nga 

përfaqësuar nga Kryetari z. Bujar Leskaj, 
Tiranë, 23 Prill  2012
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Në qershor 2012, KLSH nënshkroi me Zyrën e Prokurorit të 
Përgjithshëm një Marrëveshje Bashkëpunimi. Më 20 korrik 2012, 18 
juriste dhe auditues të KLSH morën pjesë në një seminar trajnimi me 
specialistë te Prokurorisë. Si KLSH dhe Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm 
kanë ranë dakord të përgatisin një manual për të përmirësuar cilësinë e 
kallëzimeve penale dhe për të zhdërvjelltësuar procedurat e trajtimit të 
tyre nga Prokuroria.

Nënshkrimi i Marrëveshjes së 
Bashkëpunimit midis O.J.F Alternativa 
Civile përfaqësuar nga z. Mentor Kikia 
Drejtor dhe KLSH-së  përfaqësuar nga 

Kryetari z. Bujar Leskaj.  
Tiranë, 23 Prill 2012

Nënshkrimi i Marrëveshjes së 
Bashkëpunimit midis Lëvizjes Evropiane 

Shqipëtare, përfaqësuar nga Drejtori z. 
Gledis Gjipali dhe KLSH-së  përfaqësuar 

nga Kryetari z. Bujar Leskaj. 
Tiranë, 23 Prill  2012

Nënshkrimi i Marrëveshjes së 
Bashkëpunimit midis Zyrës së Prokurorit 

të Përgjithshëm përfaqësuar nga 
Prokurorja e Përgjithshme znj. Ina Rama 

dhe KLSH-së  përfaqësuar 
nga Kryetari z. Bujar Leskaj 

Tiranë 28 qershor 2012

Nënshkrimi i Marrëveshjes së 
Bashkëpunimit midis 

Ministrisë së Financave përfaqësuar 
nga Ministri Dr. Ridvan Bode dhe 

KLSH-së  përfaqësuar nga Kryetari Dr. 
Bujar Leskaj,  Tiranë, 8 maj, 2012
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dy herë më shumë se sa numri i kallëzimeve penale gjatë të tre viteve 
2009-2011 të marra së bashku.

Në shkurt 2012,  KLSH krijoi Departamentin e ri të Kërkimit Shkencor, 
Zhvillimit dhe Teknologjisë së Informacionit, për të nxitur asimilimin 
e njohurive bashkëkohore mbi auditimin publik, rritjen efektive të 
kapaciteteve të audituesve të institucionit, përgatitjen e manualeve, 
broshurave dhe dokumentacionit shtesë informativ ndihmues për 
audituesit, zhvillimin e mendimit profesional në KLSH dhe zgjerimin e 
përqasjes së punës së institucionit me projekte zhvillimore. Departamenti 

Po në shkurt 2012, KLSH krijoi Drejtorinë e Auditimit Financiar dhe 
Kontrollit të Sistemit të Auditimit të Brendshëm në Departamentin 
e Auditimit të Buxhetit Qendror, Administratës së Lartë Publike, 
Menaxhimit Financiar dhe Auditimit të Brendshëm, për të përqëndruar 
më mirë punën në një nga detyrat kryesore kushtetuese të institucionit, 
që është auditimi i sistemit të konsoliduar të Buxhetit të Shtetit. Kjo 
drejtori drejtohet nga një prej auditueseve më me përvojë në këtë fushë. 

Në mars, institucioni krijoi Drejtorinë e Auditimit të Brendshëm dhe 
Mbikqyrjes.

KLSH plotësoi çdo departament auditimi me nga 2 juristë të 
përgatitur dhe rekrutoi 30 punonjës staf të ri mbi bazën e Standardeve 
ISSAI, me procedura transparente dhe testim paraprak të aftësive me 
shkrim dhe me intervistë verbale me kandidatët për vendet vakante të 
punës, të shpallura për një kohë të arsyeshme në website të KLSH dhe 
nëpër gazeta me qarkullim kombëtar. Politikat e reja të rekrutimit po 
përparësojnë rekrutimin e personelit në moshë relativisht të re dhe që ka 

rezulton se mosha mesatare e tyre eshte 35 vjeç. Dukshem vihet re prirja 

numuri i te rekrutuarve gjithsej, 7 prej tyre kane  kryer studime “Master” 
ne fusha te ndryshme, ndersa 4  mbajne  titullin “Doktor i Shkencave”. 
Jane bere permiresime te dukshme ne strukturen e trajnimeve duke 
shtuar vemendjen ndaj fushave te tilla si   teknologjia e informacionit. 

përvetëson standardet INTOSAI. KLSH forcoi programin e trajnimeve 
në institucion, duke krijuar Sektorin e Trajnimeve, një strukturë brenda 
Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Metodologjisë.
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Në shtator 2012, institucioni krijoi Departamentin e Auditimit të 
Performancës me 16 auditues dhe me drejtues një doktor të shkencave 

audituesit më me përvojë dhe ambiciozë në KLSH. 
Në platformën e Kryetarit Bujar Leskaj për zhvillimin e institucionit 

theksohet gjithashtu se:”

”9.

Aktualisht, në institucion punojnë 156 punonjës nga të cilët 120 në 
sektorin e auditimit dhe 36 në shërbimet mbështetëse. Puna e KLSH është 
e mbështetur edhe nga tre ekspertë të jashtëm të fushave të ndryshme 
me përvojë ne fushën e auditimit ose në qarqet akademike. Ndryshimet 
strukturore që parashikohen të bëhen edhe gjatë vitit 2013, si dhe kërkesat 

të KLSH. 

është inkurajuar të vazhdojë karrierën profesionale dhe shkencore, të 
plotësojë CV-të në shumë plane, të përmirësojë dhe shtojë zotërimin 

9 F

Presidenti i Republikës, z. Bujar Nishani dhe Kryetari i KLSH, z. Bujar Leskaj, 
Tiranë, 29 tetor 2012
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 Sipas ISSAI 200 “

Të gjitha këto iniciativa të ndërmarra do të ndikojnë në rritjen e cilësisë 
së punës, duke kombinuar eksperiencën me prurjet e  reja cilësore dhe 
gjithashtu duke ndjekur karrierat profesionale të çdo punonjësi, në 
mënyrë që formimi dhe prirjet e gjithsecilit të përputhen në maksimumin 
e mundshëm me kërkesat e vendit të punës.

Duke zbatuar nenin 15 
të Deklaratës së Limës për 
bashkëpunimin mes SAI-ve, në 
shkurt 2012, KLSH nënshkroi një 
marrëveshje bashkëpunimi me 
Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm 
të Kosovës. Kjo marrëveshje ishte 
e veçantë, jo vetëm pse lidhi dy 
institucione shqiptare te auditimit 
suprem, por sepse në krye të Zyrës 
së Audituesit të Përgjithshëm në 
Republikën e Kosovës qëndron një 
nga personalitetet më të spikatura 
të auditimit  suprem publik në 
kontinent, z. Lars Lage Olofsson. 
Marrëveshja parashikonte trajnime 

e terminologjisë së auditimit suprem në gjuhën shqipe. 

Ne korrik 2012, drejtues dhe auditues të KLSH morën pjesë në 
konferencën vjetore të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës 
në Pejë dhe në një seminar përmbyllës me konsulencë nga SAI suedez, 

10 Libri “Standardet e Auditimit INTOSSAI”, nga seria e botimeve KLSH, dhjetor 2012, fq. 
99.

Nënshkrimi i Marrëveshjes së 
Bashkëpunimit midis ZAP-it të Kosovës 
përfaqësuar nga Auditori i Përgjithshëm 

Mr. Lars Lage Olofsson dhe KLSH-së 
përfaqësuar nga Kryetari 

z. Bujar Leskaj, Tiranë, 14 shkurt 2012
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i zhvilluar në Prishtinë, 

organizimin e aktiviteteve të 
tilla dhe në Shqipëri.

Marrëveshjet e bashkëpunimit 
të nënshkruara me disa nga 
SAI-t homologë (me Gjykatën 
e Auditimit të Sllovenisë, me 
Zyrën Kombëtare të Auditimit 
të Polonisë, me Gjykatën e 
Llogarive të Turqisë dhe me 
Zyrën Shtetërore të Auditimit 
të Kroacisë)   gjatë vitit 2012 
parashikojnë dhënien e 
mbështetjes për  zhvillimin 

menjëherë dhe gjatë vitit 2012 numri i audituesve të trajnuar jashtë vendit 
është i barabartë me numrin e audituesve të trajnuar jashtë shtetit gjatë të 
shtatë viteve 2004-2011 të marra së bashku. 

Të tilla janë trajnimet e zhvilluara në Zyrën Kombëtare te Auditimit 
të Polonisë (NIK), në Gjykatën e Auditimit të Sllovenisë dhe në Gjykatën 

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit 
midis Gjykatës së Llogarive të Turqisë 

përfaqësuar nga Presidenti Prof.Dr. Recai Akyel 
dhe KLSH-së përfaqësuar nga Kryetari 

Dr. Bujar Leskaj. 16 nëntor 2012 Ankara, Turqi

Nënshkrimi i Marrëveshjes së 
Bashkëpunimit midis Gjykatës së 

Llogarive të Sllovenisë përfaqësuar nga 
Presidenti Dr. Igor Šoltes dhe

KLSH-së  përfaqësuar nga Kryetari 
Dr. Bujar Leskaj , 25 prill  2012 

Ljubjanë, Slloveni

Nënshkrimi i Marrëveshjes së 
Bashkëpunimit midis Zyrës Shtetërore të 
Auditimit të Kroacisë  përfaqësuar nga z. 

KLSH-së  përfaqësuar nga Kryetari
 Bujar Leskaj, Vlorë, 27 nëntor  2012
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e Llogarive të Turqisë, ndërkohë që mbështetje të tjera parashikohen të 
sigurohen. Ndihma dhe mbështetja e SAI-ve polak, slloven, turk dhe kroat 
do të vazhdojnë gjatë vitit 2013 dhe në vijim. Presidenti i institucionit 
suprem te auditimit, NIK-ut polak, z. Jezierski është shprehur për këtë 
bashkëpunim:

11

Në gjysmën e dytë të vitit 2012, institucioni realizoi një program të 
gjere trajnimi me mbështetjen e SIGMA, për auditimin e performancës, 

edhe vazhdimësinë për vitin 2013. 
Për vitin 2012, numri i ditëve të trajnimit në vit për punonjësit e 

2011, ose një tregues i barabartë me SAI-t evropiane.
Institucioni ka aplikuar dhe siguruar mbështetje nga BE për një projekt 

binjakëzimi në shifrën 2.1 milion euro, ne kuadër të programit IPA 2013, i 

Gjatë vitit 2012 (deri në fund të Nëntorit), institucioni mundësoi 468 
editoriale, shkrime, raportime dhe njoftime në median e shkruar dhe mbi 
282 sekuenca televizive. Gjate 2012 u shtuan editorialet dhe shkrimet 
problematike nga Kryetari i KLSH. 

Në zbatim të parimit 8-të të ISSAI 20 për komunikimin aktiv të një SAI 
nëpërmjet publikimeve,  gjatë vitit 2012 institucioni përgatiti dhe botoi 
“KLSH-Analiza Vjetore 2011”, “KLSH në Kuvend”, “KLSH-Analiza 
6-mujore 2012”, “EUROSAI dhe SAI-t Evropiane”, “Standardet ISSAI 1, 
10, 11, 20, 30, 40, 100 dhe 200”, “Historiku i KLSH”, tre edicione të revistës 
shkencore “Auditimi Publik” dhe në formë tërësisht të përditësuar 
“Manualin e Auditimit të Performancës”.

11 Përshëndetje e z. Jacek Jezierski, President i Zyrës Kombëtare të Auditimit (NIK) të 
Polonisë për lexuesit e revistës shkencore “Auditimi Publik” të KLSH, Nëntor 2012, 
Numri i dytë.
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Faksimile nga disa prej titujt e botimeve KLSH 2012
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Faksimile nga disa prej titujt e botimeve KLSH 2012

Raporti i Progresit të Shqipërisë i Komisionit Evropian i Tetorit të 
vitit 2012 ka nënvizuar se: “

”. Synimi strategjik i KLSH për vitet 2013-2016 
është modernizimi i institucionit për të sjelle veprimtarinë e tij ne 
përputhje të plotë me standardet INTOSAI dhe me objektivat strategjike 
të Strategjisë se EUROSAI 2011-2017, si dhe lufta pa kompromis dhe në 
sistem e korrupsionit dhe për parandalimin e tij. Puna e KLSH gjatë kësaj 
periudhe është vlerësuar pozitivisht dhe këtu mund të citojmë Z .Robert  
Gielisse, Drejtor Njësie në DG-Budget, i cili  është shprehur  në lidhje me 
drejtimin dhe punën e KLSH-së  :
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dhjetorit 2012 Strategjinë e tij të Zhvillimit 2013-2016, e cila  fokusohet ne 
këto drejtime kryesore :

- Sjellja dhe mbajtja e bazës ligjore dhe rregullatorë të KLSH në 
përputhje me standardet ndërkombëtare dhe praktikat e mira 
evropiane

- Përmirësimi i kapaciteteve, cilësisë dhe produktivitetit të 
auditimit

- Përmirësimi i cilësisë dhe shtimi i numrit të auditimeve të 
performancës

- Zhvillimi dhe konsolidimi i auditimeve të Teknologjisë së   
Informacionit dhe përdorimi i T.I. në auditim

- Forcimi i rolit antikorrupsion të KLSH-së për sigurimin e 
mirëqeverisjes

-
- Zhvillimi i komunikimit dhe bashkëpunimi me aktorë të tjerë  

brenda e jashtë vendit.
Kontrolli i Lartë i Shtetit, për të realizuar misionin, e mbështet 

veprimtarinë e tij mbi keto vlera dhe principe: ligjshmëria, pavarësia, 
objektiviteti, integriteti, përgjegjshmëria, profesionalizmi, bashkëpunimi, 
interesi publik dhe transparenca.

Në fund të nëntorit të këtij viti, KLSH ka dërguar në Kuvendin e 
Shqipërisë amendimet e Ligjit organik të tij, pas një diskutimi të gjerë 

akademik.

Këto amendime janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e 
institucionit dhe modernizimin e tij në përputhje me kërkesat e 
standardeve INTOSAI, duke shtuar mandatin auditues të institucionit, 

interesave të qytetarëve dhe taksapaguesve shqiptarë. 

Ky projektligj synon përafrimin e mëtejshëm dhe sa më të plotë të ligjit 
organik të KLSH-së me standardet ndërkombëtare të auditimit INTOSAI, 
me praktikat më të mira të vendeve të BE-së si dhe përshtatjes me kushtet 
aktuale të vendit. 



154 Historiku i Kontrollit të Lartë të Shtetit

Faksimile e letrës shoqëruese të projektligjit të KLSH, 
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Projektligji realizon forcimin e pavarësisë institucionale, organizative 
dhe ekonomike të instiutucionit, si dhe qartëson dhe saktëson të 
drejtat, detyrat dhe kompetencat që KLSH ka në zbatim të funksionit 
të tij kushtetues, me subjektet e auditimit dhe me institucionet e tjera 
shtetërore.

Draft-ligji i ri saktëson po ashtu të drejtat dhe detyrat që subjektet 
e audituara kanë në raport me procedurën e auditimit dhe realizon 
modernizimin e ligjit organik të tanishëm nëpërmjet parashikimit në të 
eksperiencës më të fundit dhe më të mirë Europiane, si dhe përcaktimin 
dhe forcimin e statusit të personelit të KLSH.

që ai parashikon në raport me dispozitat e ligjit organik ekzistues kërkon 
së pari që të realizohet një përafrim sa më i saktë dhe i plotë i dispozitave 
të këtij ligji me standardet ndërkombëtare të auditimit dhe legjislacionet 
më të përparuara të institucioneve të huaja homologe, dhe së dyti ndërhyn 
në ato dispozita ekzistuese dhe në ato fusha për të cilat mendohet se nuk 
janë të plota dhe se kishin krijuar ose mund të krijonin probleme gjatë 
zbatimit të tyre në praktikë.

Faksimile e letrës shoqëruese të 
projektligjit të KLSH, dërguar 

Kryetarit të Grupit Parlamentar 
të PD,  z. Astrit Patozi

Faksimile e letrës shoqëruese të 
projektligjit të KLSH, dërguar Kryetarit 

të Grupit Parlamentar të PS,  
z. Gramoz Ruçi



156 Historiku i Kontrollit të Lartë të Shtetit

Në festimet e 100 vjetorit të Pavarësisë së Shtetit Shqiptar, Kontrolli i 
Lartë i Shtetit u nderua me pjesëmarrjen e delegacioneve të Institucioneve 
homologe të Kroacisë, Sllovenisë, Turqisë dhe te Kosovës, të përfaqësuar 
nga Dr. Igor Šoltes, President i Gjykatës së Llogarive të Sllovenisë, z. Ivan 

z. Lars Lage Olofsson, Auditues i Përgjithshëm i Kosovës, z. Hiqmet Cavit 
Erdogan Anëtar i Lartë i Dhomës së Gjykatës së Llogarive të Turqisë. 
Në delegacionet merrnin pjesë znj. Lidija Pernar Asistente e Auditorit të 

Jashtë i Gjykatës së Llogarive të Turqisë dhe z. Sami Suzer, Auditues i 
Lartë i  Gjykatës së Llogarive të Turqisë.

Delegacionet morën pjesë në ceremonitë dhe përurimet e organizuara 
në qytetet Vlorë dhe Tiranë me rastin e Jubileut të 100-Vjetorit më datën 
28 nëntor 2012.

Me delegacionet e institucioneve të larta të auditimit të ardhura me rastin 
e 100-Vjetorit të Pavarësisë, në zyrën e Kryetarit të KLSH z. Bujar Leskaj. (Dr. Igor 

Përgjithshëm i Zyrës Shtetërore të Auditimit të Kroacisë, Lidija Pernar Asistente 
e Auditorit të Përgjithshëm të Kroacisë, z. Lars Lage Olofsson  Auditues i 

Përgjithshëm i Kosovës, z. Hiqmet Cavit Erdogan Anëtar i Lartë i Dhomës së 

i Gjykatës së Llogarive të Turqisë dhe Sami Suzer Auditues i Lartë i  Gjykatës së 
Llogarive të Turqisë). Tiranë, 29 nëntor 2012
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Në datën 28 dhjetor 2012, KLSH organizoi Konferencën e tij të parë 
shkencore vjetore “ 87 vjet KLSH në 100 vjet shtet shqiptar ” të përqëndruar 
në evidentimin e vlerave të historisë së institucionit dhe të punës shumë-
vjeçare të të gjithë punonjësve që kanë kontribuar me përkushtim për 
ngritjen dhe mbarëvajtjen e tij në periudha kohore të ndryshme. 

Konferenca ishte e para e këtij lloji 

Kryetari i KLSH-së Dr. Bujar Leskaj 
theksoi: “Le t’i lejojmë kujtesës 
historike të KLSH-së, historikut 
të denjë të këtij institucioni të na 
drejtojë në rritjen e vetëdijes dhe 
përgjegjësisë ndaj rolit tonë dhe 

vlerësimin maksimal qytetar të 

personaliteteve që kanë drejtuar 
këtë institucion, veçanërisht në vitet 
1925-1944, si Kol Thaçi, Lac Gera, 
Llambi Aleksi, Lame Kareco, Eqerem Libohova, Xhafer Ypi, Rrok Gera, 
Fejzi Alizoti, Izedin Beshiri dhe të tjerë më tej”.

Historiania e njohur Dr. Kaliopi Naska bëri një përmbledhje të 
shkurtër të krijimit të Këshillit të parë Kontrollues, si një organ që 

në Shqipëri u vendos diktatura komuniste. Për periudhën 1944-1990 
foli audituesi Bashkim Spahia, i cili pershkroi evoluimin e strukturës, 
deformimin dhe varësinë e plotë nga partia-shtet, por edhe përpjekjet e 

izoluara të kontrollorëve me kërkesa 
profesionale, për të kryer detyren 
brenda atyre kushteve të vështira. 
Audituesja Luljeta Nano prezantoi 
historinë në vitet 1990-2012, 
ndryshimet radikale që pësoi KLSH 
për të ardhur në formën e tanishme 
të një institucioni të auditimit më 
të lartë të jashtëm publik (SAI), 

zbatojë standardet ndërkombëtare 
INTOSAI.
Konferenca vazhdoi me përshëndetjet Konferencën “87 vjet KLSH në 100 vjet 

shtet shqiptar” 

Kryetari i KLSH-së z. Bujar Leskaj  në 
Konferencën “87 vjet KLSH në 100 vjet 

shtet shqiptar” 28 dhjetor 2012
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e të ftuarve, deputetit Kosta Barka, ish-kryetarit të KLSH-së z. Mustafa 
Kërçuku, As. Prof. Dr. Lindita Lati, Kryetare e Autoritetit të Konkurencës 
(AKK), Prof. Dr. Jorgji Bollano, Kryetar i Këshillit Kombëtar të 
Kontabilitetit(KKK), z. Sazan Guri, Kryetar i Institutit “G&G Group”, zj. 
Blerta Selenica drejtore e  Departamentit të Administratës Publike (DAP), 
zj. Klodiana Cankja, drejtore e Agjencisë së Prokurimit Publik (APP) 
dhe drejtori i Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA), 
Prof. Dr. Hysen Çela, të cilët theksuan rëndësinë e bashkëpunimit midis 
institucioneve të tyre dhe KLSH.

Po më datën 28 dhjetor 2012, KLSH nënshkroi marrëveshjet e 
bashkëpunimit me Agjencinë e Prokurimit Publik, me Departamentin e 
Administratës Publike, me Institutin e Ekspertëve Kontabël të Autorizuar, 
Këshillin Kombëtar të Kontabilitetit dhe Institutin “G&G Group”. 

Zj. Blerta Selenica, Drejtore e DAP-it dhe 
Kryetari i KLSH-së Bujar Leskaj,

 duke nënshkruar Marrëveshjen e 
Bashkëpunimit

Prof. As.Dr. Hysen Çela, Kryetar i 
IEKA-s dhe Dr. Bujar Leskaj, 

duke nënshkruar Marrëveshjen e 
Bashkëpunimit

Drejtore e Agjencisë së Prokurimit 
Publik Klodiana Cankja dhe Kryetari i 

Marrëveshjen e Bashkëpunimit

Prof. Dr. Jorgji Bollano, Kryetar i KKK dhe 
Kryetari i KLSH-së Dr. Bujar Leskaj,

 duke nënshkruar Marrëveshjen e 
Bashkëpunimit.
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Të gjitha aktivitetet e zhvilluara do të ndihmojnë KLSH-në në 
përmbushjen e misionit të tij kushtetues për informimin e publikut dhe 
Kuvendit të Shqipërisë lidhur me përgjegjshmërinë e qeverisë dhe të 
subjekteve publike për përdorimin e parave publike me ekonomicitet, 

Prof.As. Sazan Guri, drejtor i Institutit 
“G&G Group” dhe Kryetari i KLSH-
së Dr. Bujar Leskaj, duke nënshkruar 

marrëveshjen e bashkëpunimit.

Para Monumentit të Pavarësisë me 
rastin e festimeve të 100-Vjetorit 
(nga e djathta Dr. Bujar Leskaj, Dr. 
Igor Šoltes, President i Gjykatës së 

Auditues i Përgjithshëm i Zyrës 
Shtetërore të Auditimit të Kroacisë 
dhe z. Lars Lage Olofsson, Auditues 

i Përgjithshëm i Kosovës),
Vlorë, 28 nëntor 2012.


