KLSH RRIT PROFILIN E TIJ NDËRKOMBËTARi
nga Fatos Çoçoli

Një institucion jetik për sigurimin e mirëqeverisjes dhe të vlerës së parasë
publike për shërbimet ndaj qytetarëve, Kontrolli i Lartë i Shtetit, ka marrë
gjatë periudhës janar 2012-maj 2013 vlerësime të shumta nga përfaqësues të
institucioneve kryesore të Shtetit tonë, por edhe nga ekspertë të auditimit
publik dhe Presidentë të institucioneve më të larta të auditimit, partnerë të
KLSH. Kështu:
1.

Raporti faktmbledhës për Shqipërinë i Misionit të DG-BUDGET,

dërguar nga Delegacioni i BE në Tiranë:

Këtë vit KLSH ka raportuar mbi zbatimin e Menaxhimit Financiar (MFK)
dhe Kontrollit të Brendshëm në sektorin publik. Ka sjelle gjetje te
rëndësishme në lidhje me linjat e raportimit të oficerëve financiare
ekzekutues dhe përdorimin jo-sistematik të menaxhimit të riskut.

Në përputhje me rekomandimet e mëparshme te DG-Budget, KLSH ka
miratuar raportimin me dy kolona(ku vendosen edhe pretendimet e të
audituarve) në Parlament. Megjithatë, efikasiteti i ndjekjeve parlamentare të
rekomandimeve të KLSH mund të përmirësohet edhe më tej.
KLSH ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e
Financave, në maj 2012. DG-Buxheti e sheh këtë si një sinjal shumë pozitiv,
pasi të dyja organizatat janë të përfshira në promovimin e qeverisjes së mirë
dhe llogaridhënies, përfshirë praktikat për të kuptuar më mirë rolin e
Kontrollit të Brendshëm, auditimit të brendshëm dhe auditimit të jashtëm.
Përveç kësaj, bashkëpunimi më i mirë operacional mund të çojë në
shmangien e mbivendosjes midis KLSH dhe veprimtarisë së Auditimit të
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Brendshëm, si dhe monitorimin më të mirë të gjetjeve dhe rekomandimeve te
auditimit.

Konkluzion
DG- Budget ka një përshtypje pozitive të përpjekjeve reformuese të
vazhdueshme të KLSH. Miratimi i ndryshimeve në ligjin KLSH do të
përfaqësojë një hap të rëndësishëm përpara dhe KLSH është i inkurajuar për
të prodhuar një plan të ri Strategjik të Zhvillimit, për të drejtuar përpjekjet
për reformat në të ardhmen. DG-Buxheti mbështet interesin entuziast të
KLSH-së për të vlerësuar funksionimin e kontrollit të brendshëm dhe
menaxhimit financiar (KBFP) në administratën publike”.

2.

Z. Jacek Jezierski, President i Zyrës Kombëtare të Auditimit Suprem të

Polonisë (NIK), nga përshëndetja për revistën shkencore të KLSH “Auditimi
Publik nr. 2”:
4.
“Unë ndihem shumë i nderuar që SAI Polak është partner i SAI-t Shqiptar në
këtë moment tranzicioni të shpejtë të vendit tuaj. Në vitin 1990, siç jeni në
dijeni, Polonia po kalonte një tranzicion politik dhe ekonomik të thellë dhe të
shpejtë... Qeverisë ju desh të vepronte nën një presion të madh politik, social
dhe ekonomik dhe ju desh të përballej me pritje shumë të mëdha. Në një farë
mënyre, ajo situatë ishte e ngjashme me atë që ne të gjithë po përballojmë
këto ditë pothuajse në çdo vend të globit, gjatë kohës së krizës globale kur
gjërat ndryshojnë pothuajse çdo ditë, ndonjëherë në mënyrë dramatike. Në
kohë të tilla, qeveritë duhet të veprojnë shpejt dhe të marrin vendime të
rrezikshme. Kjo pritet që ato të bëjnë. Megjithatë, situata të tilla janë si ecja
mbi një shtresë akulli shumë të hollë, gjithmonë paraqitin një rrezik për
gabime, neglizhencë apo edhe keqpërdorim të pushtetit. Dhe kjo është
2
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arsyeja pse ne, SAI-t e pavarura, duhet të punojmë shumë dhe të vëzhgojmë
nga afër qeveritë, në mënyrë që të jemi në gjendje të ofrojmë informacion të
besueshëm dhe rekomandime për parlamentet tona dhe për publikun. Kështu
sigurojmë një shtet më të mirë”.

3.

Prof. Asoc. Dr. Rejai Akyel, President i Gjykatës së Llogarive të Turqisë

:
“Shqiperia po ben përparime te medha ne çdo fushe dhe bashkëpunimi
shumepalesh dhe dypalësh eshte nje kontribues i mire. Prandaj dhe e vlerësoj
shume bashkëpunimin frytdhenes mes institucioneve tona...
Ju jap falënderimet me te perzemerta per publikimin e prezantimit tim ne
revisten shkencore te institucionit tuaj te nderuar. Do te ishte nje kenaqesi te
kontribuoja per zhvillimin profesional te audituesve te KLSH dhe sigurisht ju
mund te publikoni artikujt tane ne revisten tuaj” .
4.

Z. Lars Lage Olofsson, Auditues i Përgjithshëm i Kosovës, në analizën

vjetore 2012 të KLSH:
“Duke vlerësuar atë që keni bërë, kjo nuk është vetëm një gjë është e
rëndësishme për ju, por është gjithashtu diçka shumë e rëndësishme për
bashkëpunimin tonë rajonal dhe bilateral. Ne po përpiqemi të bëjmë pikërisht
të njëjtën gjë në institucionin tonë në Kosovë.... Në bashkëpunimin tonë
dypalësh, kjo është diçka që vlen gjithnjë e më shumë. Sot disa nga koleget
tuaj janë në Kosovë tek ne dhe unë mendoj se është absolutisht e
domosdoshme që ne të kalojnë nëpër gjithë përvojën tonë dhe ta diskutojmë
këtë përvojë së bashku, të shohim se çfarë ka vlerë, të nxjerrim mësimet nga
njëri-tjetri, duke mos përsëritur të njëjtat gabime që ne kemi bërë në Kosovë
dhe anasjelltas”.
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5.

Z. Joop Vrolijk, Konsulent i Lartë i SIGMA, në analizën vjetore 2012 të

KLSH:
“U impresionova nga shumë gjetje dhe mendime që dëgjova nga të gjithë ju
që u shprehët... Mendoj se keni shumë gjëra të rëndësishme për të thënë, se
madje dhe nga kanalet e Brukselit, nëpërmjet Delegacionit të Bashkimit
Evropian këtu kam dëgjuar dhe kjo është shumë e rëndësishme, lidhur me
disa deklarime tuajat në shtyp për dëmet e konstatuara nga ju, sidomos në
strukturat e prokurimit publik. Ky nivel transparence që keni arritur është
diçka shumë pozitive. Dua thjesht t`ju përgëzoj lidhur me arritjet tuaja dhe
vëmendjen që keni tërhequr nga opinioni publik dhe gjithë veprimtarët e
tjerë.
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